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Todas as matérias das Associações Promocionais e Estaduais são de 
inteira responsabilidade das próprias associações

Tempo de agradecer! 
Tempo de comemorar! 

Tempo de planejar!

AS NOVA RAÇAS...
A ARCO está autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), a registrar três novas raças. Através da Portaria nº 90 de 14 de Fevereiro de 
2012, para registrar a raça Dohne Merino.

A Portaria nº 52, de 23 de Janeiro 2013, autoriza a entidade a registrar a raça 
Romanov e, a Portaria nº 359, de 05 de Junho deste ano, autoriza o registro da raça 
White Suffolk.

2013, dizem que passou voando...essa sensação sempre fi ca 
naquelas pessoas que trabalham muito, correm o dia todo e ocupam 
seu dia a dia com muito trabalho, dedicação e esforço. Então fi ca a 
nítida impressão que: o ano passou voando porque você trabalhou 
bastante!

A ARCO comemora com você produtor a agilidade do tempo 
e o seu esforço de produção. A ovinocultura, com toda a certeza, 
assumiu neste ano um papel fundamental no mercado agropecuário 
nacional e ganhou o destaque e a importância que sempre mereceu. 
A nossa entidade, junto das Associações Nacionais de Raças, das 
Estaduais, das Instituições de Pesquisa e da esfera pública, demos 
um salto vigoroso na melhoria da qualidade da ovinocultura.

Investimentos em genética, em pesquisa e estudos voltados a 
cadeia produtiva de ovinos foi um dos pontos altos do ano que está 
terminando. Fizemos mais uma participação histórica Expointer, 
onde nem o excesso de chuvas tirou o brilho das nossas ovelhas. 
Grandiosa em números e qualidade.

A ARCO também deu passos importantes junto às Nacionais, 
oferecendo um suporte fi nanceiro para realização de eventos 
e, assim, promovendo a ovinocultura, chancelando o trabalho 
profícuo das associações de promover e fomentar a produção de 
ovinos. 

Então prezados amigos, tenham a certeza do excelente trabalho 
realizado em 2013 e esperemos o Ano Novo que vai  chegar, cheios 
de novos projetos, boas energias e certeza de mais um ano muito 
promissor para nossas ovelhas!

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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História

Quase duas décadas de 
experiência de vida no 
campo não é pouca coisa, 

dedicação, responsabilidade e o 
amor aos animais foi o que André 
dos Santos Pinheiro, hoje com 
34 anos e há 10 anos trabalhando 
como tratador de animais, herdou 
do pai. Carlos Alberto Pinheiro, 56 
anos diz com simplicidade quando 

pergunto sobre sua experiência: “o 
tempo ensina”.

Pai e fi lho fazem o mesmo 
trabalho, Carlos ensinou para 
André e passou para o fi lho tudo 
o que o tempo e o trabalho lhe 
ensinou. André, diz que sempre 
fi cava olhando o pai trabalhando 
e aprendeu com ele muito mais 
que as lides, mas também a 

nutrir pelos animais o carinho no 
tratamento e o cuidado especial, 
pois segundo ele “isso infl uencia 
no julgamento”.

A disputa nas pistas não 
atrapalha a relação pai e fi lho, 
mas Carlos e André há pelo 
menos 10 anos disputam as 
melhores colocações nas pistas 
de julgamento de ovinos das 

exposições do sul do Brasil.
Alguns outros capatazes, com 

uma visão mais moderna não 
querem sua realidade para seus 
fi lhos, querem que seus fi lhos 
estudem e morem na cidade. 
Carlos e André vão na contramão 
da vida moderna e fazem do ofício 
de capataz e tratador de animais 
uma bela herança de pai pra fi lho.

De paiDe paipara fi lho!
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Homenagem

A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), 
entidade com mais de 70 anos de história e trabalho voltado 
ao desenvolvimento da ovinocultura nacional, fez duas 
importantes homenagens durante a  Expointer 2013 à pessoas 
que foram fundamentais no desenvolvimento e fomento do 
setor: Paixão Cortes e Luiz Fernando Cirne Lima.

Segundo o presidente da ARCO, Paulo Afonso Schwab, 
os homenageados são sempre citados pelo trabalho que 
realizaram e pelo mérito de suas ações, “temos além de 
orgulho o compromisso de retribuir a eles por tudo que 
fi zeram”. 

A cerimônia de homenagens aconteceu na manhã do 
dia 25 de agosto no auditório da FARSUL no Parque de 
Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Paixão Côrtes foi responsável pela abertura de mercado 
da ovinocultura no Rio Grande do Sul. Foi ele quem trouxe 
da Europa novos métodos e tecnologias de tosquia, desossa e 
gastronomia, além de incentivar o consumo de carne ovina.

Começou a trabalhar na Secretaria da Agricultura aos 
17 anos como classifi cador de lã. Em 40 anos de serviço, 
passou pelas Estações Experimentais de Pelotas, Santana 
do Livramento e nos Campos de Cima da Serra e em Porto 
Alegre, também como professor dos cursos de classifi cação 
de lã, ovinotecnista e, por fi m, chefe do Serviço de 
Ovinotecnia.

Formado em 1949 em Agronomia, na UFRGS, Paixão 
Côrtes desenvolveu na Secretaria da Agricultura o trabalho 
de extensão no interior do Estado. Segundo ele, o fato 
de ser folclorista e "falar a mesma língua do homem do 
campo" facilitou a comunicação e a implantação de novas 
tecnologias.

Referindo-se à homenagem, o folclorista diz:  No ato 
celebrativo  da exposição de Esteio  senti-me também  
sumamente honrado , em estar ao lado do Engenheiro 
Agrônomo Luiz Fernando Cirne Lima,velho companheiro 
dos bancos universitários e ex -Ministro  da Agricultura do 
Brasil,também homenageado.

Ex-ministro da Agricultura no fi nal dos anos 60 e início 
dos 70, Luiz Fernando Cirne Lima foi um dos criadores 
da Embrapa. Mesmo em tempos de divergências com a 
equipe econômica do governo, a criação de uma instituição 
de pesquisa era de senso comum dentro do governo. Ainda 
como Ministro, foi um dos grandes incentivadores da criação 
de ovinos no nordeste, foi parceiro da ARCO no fomento 
e produção do Santa Inês nas regiões norte e nordeste do 
Brasil.

Para o ex-ministro , ao receber a homenagem, disse que 
o maior galardão era estar ao lado de Paixão Cortes, seu 
colega de turma, e, no dizer no homenageado, “o homem 
da terra”, símbolo das melhores tradições do Rio Grande do 
Sul.”

ARCO prestou  homenagens durante 
a 36ª Expointer, em Esteio (RS)

Paixão Cortes e Luiz Fernando Cirne Lima

Paulo Afonso Schwab, Cirne Lima, Cortes e  Dr. Perelló
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Numa ação alinhada com as 
novas estratégias da atual diretoria da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos (ARCO),através dos setores de 
registro genealógico de ovinos (S.R.G.O) 
e administrativo, esteve presente 
recentemente na Exposição Nacional da 
Raça Dorper, em Jaguariúna – SP. A ação 
pioneira tem como intuito o de aproximar 
a associação do criador, proporcionando 
maior envolvimento entre as duas pontas 
e promovendo o fomento da cadeia 
produtiva da ovinocultura.

Para o  superintendente substituto 
de registro genealógico da ARCO, 
Edemundo Gressler , essa iniciativa 
é extremamente positiva, “a entidade 
precisa estar perto do seu criador, dirimir 
suas dúvidas e ajuda-lo sempre”, e segue 
ainda, “ao estarmos presentes em eventos 
onde estão os criadores demonstramos 
o interesse que a ARCO tem pelo 
desenvolvimento da ovinocultura e 
queremos que a produção cresça e seja 
boa e lucrativa para o produtor” completa 

Gressler.
A coordenadora técnica da 

Associação Brasileira de Criadores de 
Dorper (ABCDorper), Regina Valle, 
diz que  “a  presença da ARCO em 
eventos relacionados a ovinocultura 
é muito importante para o criador, 
pois o mesmo tem a possibilidade de 
tirar duvidas, entregar documentos 
e solucionar pendencias referentes 
ao registro genealógico dos animais 
de forma mais rápida e efetiva.” 
Segundo Regina, ainda,  os criadores 
receberam muito bem a visita dos 
representantes da ARCO, aproveitando 
a oportunidade também para conversar 
sobre o regulamento de exposições e da 
necessidade da ARCO se envolver mais 
em ações relacionadas a ovinocultura 
nos diferentes Estados do nosso país. 

O presidente da ARCO, Paulo Afonso 
Schwab, ressalta ainda, o apoio que a 
entidade vem dando às promocionais, 
na realização das nacionais das raças, 
“ a ARCO inclusive passou a dar um 

aporte financeiro para que as associações 
consigam viabilizar seus eventos”, diz 
Schwab.

A próxima participação da ARCO 
será durante a Exposição Nacional da 
Raça Santa Inês, em Salvador (BA), 
que acontecerá entre os dias 1º e 08 de 
dezembro.

ARCO participa de  feiras 
do centro e norte do Brasil

Feiras

Em reunião no estande da Associação Brasileira de Criadores de 
Hereford e Braford, vários representantes de associações estiveram 
com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca do Quênia Feliz 
Koskei e o Embaixador do Quênia no Brasil, Peter Kirimi Kaberia.

O motivo do encontro foi para tratar de possível exportação 
de material genético de raças produtoras de carne e peles para o 
país africano. Negociação que já foi aberta para as raças bovinas 
Hereford e Braford, através do Projeto Brazilian Hereford e Braford 
e que agora se torna uma importante possibilidade também para os 
ovinocultores brasileiros. 

Expointer 2013 foi ponto 
de importantes encontros
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Raças

coroa momento promissor 
na ovinocultura brasileira

Dorper e White Dorper
Nacional das raçasNacional das raças

Entre 11 e 16 de novembro, Jaguariúna (SP),  sediou 
a 7º Exposição Nacional das Raças Dorper e White 
Dorper, reunindo 600 animais. Até mesmo produtores da 
Bahia, que enfrentam estiagem atípica, fi zeram questão 
de participar. O evento foi palco de lançamento,  leilões 
e o 1º Congresso Nacional de Cordeiros de Corte - 
ConCcorte, em parceria com o Portal FarmPoint. “Este 

último, talvez, tenha sido um dos pontos mais importantes 
da programação. Se o Dorper e o White Dorper são as 
raças que mais crescem na ovinocultura de corte, muito 
disso se deve ao aquecido mercado da carne de cordeiro”, 
defi ne Paulo Franzine, presidente da Associação Brasileira 
de Criadores de Dorper (ABCDorper), promotora da 
exposição.
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>>
Especialistas renomados 

reuniram-se com cerca de 50 
produtores, criadores, profi ssionais 
do setor e estudantes para apresentar 
as ramifi cações da ovinocultura em 
diferentes aspectos, como sanidade, 
mercado, produção integrada e 
outros assuntos fundamentais a 
tão esperada organização do setor. 
Foram palestrantes Fernando 
Alvarenga Reis, da Embrapa 
Caprinos e Ovinos; Andréia Buzatti, 
mestranda em Ciências Veterinárias 

pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR); Camila Ranieri, 
Pesquisadora do Laboratório de 
Análise Socioeconômica e Ciência 
Animal, da FMZV/USP; Daniel de 
Araújo Souza, veterinário, consultor e 
colunista do FarmPoint; e Valdomiro 
Poliselli Júnior, da VPJ Alimentos, 
que representou o papel da indústria.

Atualmente, a “carne de carneiro”, 
ou melhor, proveniente de animais 
abatidos com idade avançada, é 
rejeitada em regiões onde o consumo 

é mais elitizado, como é o caso de 
São Paulo, onde a preferência é 
para o “cordeiro”. “Para se chegar 
neste produto ideal, é preciso 
mirar esforços, principalmente, na 
precocidade do rebanho. Cordeiro 
deve chegar ao ponto de abate em 
até 150 dias de vida, pensando cerca 
de 40 quilos. Esses benefícios são 
facilmente conquistados por quem 
aplica genética Dorper e White 
Dorper em seu rebanho comercial”, 
diz o presidente da associação.

Essa última afi rmação de Franzine 
faz todo sentido quando são observados 
programas como o Projeto Cordeiro 
Dorper Certifi cado, da VPJ Alimentos, 
de Pirassununga (SP). Lá, cordeiros 
fornecidos por produtores parceiros, 
obrigatoriamente, são meio-sangue 
dessas raças e abatidos quando até 
esta idade. Esse produto atende 
perfeitamente uma clientela sofi sticada, 
entretanto, o empresário deseja atender 
consumidores de paladares ainda mais 
requintados com a Linha Dorper Lamb - 
Reserva Especial, lançado pela empresa 
durante a 7ª Exposição Nacional das 
Raças Dorper e White Dorper. Este 
produto será apresentado em seis opções 
de cortes nobres (Picanha, T-Bone, 
Striploin, Short Leg, French Rack e 
Double Steak), só que os cordeiros vão 
para o gancho com até 120 dias. "São 
retirados ainda na desmama e pouco são 
tratados quimicamente. Alguns sequer 
passam por vermifugação", explica o 
empresário Valdomiro Poliselli Júnior.

Como não poderia ser diferente, a 
mostra mais importante dessas raças 

sul-africanas foi palco de leilões 
muito aguardados por empresários 
e selecionadores. O primeiro foi o 
Leilão Dorper Christmas, da Dorper 
Campo Verde, de Jarinu (SP), e 
VPJ Pecuária, de Mococa (SP), que 
arrecadou quase R$ 340 mil com 31 
doadoras e uma cota de 50% no VPJ 
Balotelli ofertados. Este lote especial 
oferecido pela VPJ Pecuária foi 
destaque absoluto, comprado por R$ 
30 mil pelo empresário Kadu Paes, 
do Café de La Musique, de São Paulo 
(SP). Nas fêmeas, o lance maior veio 
de Raul Carlos Consonni, da Cabanha 
Bonfim, que desembolsou R$ 
25.500,00 por Kaiowas Kimaira 605, 
da Kaiowas Dorper, de Itapetininga 
(SP).

Encerrando a mostra com chave de 

outro, o Leilão Cabanha Malu Dorper 
& Convidados, de Paulo Franzine, 
comercializou 34 lotes. 

A qualidade foi tanta que o 
faturamento chegou a R$ 391.200,00, 
com média de R$ 11.177,14 por 
animal. 

Raul Carlos Consonni também 
adquiriu o lote mais caro, 
desembolsando R$ 96 mil pela Grande 
Campeã White Dorper 2013, Pardelli 
12-IA 103, vendida por Giselle 
Pardelli, de Ourinhos (SP). Também 
venderam a Buriá Dorper (Senhor 
do Bonfim/BA), a  Kaiowas Dorper 
(Itapetininga/SP) e outros criatórios 
renomados. Logo nas primeiras horas 
foram captados lances São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, 
São Paulo e outras localidades.

NICHOS MAIS 
ATRANTES

GENÉTICA
 DE PONTA
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WHITE DORPER
Grande Campeã: Pardelli 12-IA 103
Criador e Expositor: Giselle Pardelle - Cabanha Pardelli 
(Ourinhos/SP)
 
Reservada Grande Campeã: Malu Dorper TE 282 
Criador e Expositor: Paulo Franzine - Malu Dorper (São 
Roque/SP)
 
Grande Campeão: Dagrama WD TE 074  
Criador: Amarildo de Gasperi) e outros  (São Sebastião 
da Grama/SP) Expositor: Victor Groot - Cabanha Shalom 
(Mogi-Mirim/SP) 

Reservado Grande Campeão: Interlagos Armani 1485 
Criador e Expositor: Jamer e Jaqueline Marques -  
Cabanha Interlados (Valinhos/SP)

Melhor Criador e Melhor Expositor: Jamer e Jaqueline 
Marques - Cabanha Interlados

DORPER
Grande Campeã: Kaiowas Kumba TE 364
Criador e Expositor: Marcio Afonso Cordeiro - Kaiowas 

Dorper (Itapetininga/SP)

Reservada Grande Campeã: Interlagos Olimpia TE 1326
Criador e Expositor: Jamer e Jaqueline Marques - Cabanha 
Interlados (Valinhos/SP)

Grande Campeão: Five Stars Dorper TE 359
Criador e Expositor: Marli de Nigris - Cabanha Five Stars 
(Vinhedo/SP)

Reservado Grande Campeão: Pura Raça Master TE 21
Expositor: Edison Caretta - Cabanha Caretta (Monte Mor/
SP)

Melhor Criador e Melhor Expositor: Marli de Nigris - 
Cabanha Five Stars

Escolher os campeões e campeãs 
foi uma tarefa um tanto complicada 
para os jurados namibianos Freddie 
Dreyer e Phillip Strauss, além do sul-
africano Rikus Van der Merwe. A raça 
evoluiu de tal maneira que é preciso 
muito cuidado para que injustiças 
não sejam cometidas. “Julgamos sem 
benefi ciar criadores. Apenas animais. 
Esta é a melhor maneira de manter o 
crescimento da raça”, concordaram os 
jurados ao fi nal do julgamento. 

Antes da entrega dos troféus, houve 
uma homenagem muito especial ao 
primeiro presidente da ABCDorper, ou 
melhor, o fundador dela, o Dr. Walfrido 
Meireles Leal. Na ocasião, Valdomiro 
Poliselli Júnior e Antônio Castilho, 
que acompanharam parte da trajetória 
do amigo, falaram um pouco sobre o 
papel que desempenhou para fomentar essas raças. O ilustre foi 
representado pelos parentes Walfrido Leal Neto, Denise Siqueira 

Leal e Ligia Siqueira Leal, que receberam uma placa com os 
dizeres: “Walfrido Meireles Leal, o Eterno Grande Campeão”. 

>>

SELEÇÃO APURADA 
NAS PISTAS

Confi ra a parcial do Grande Campeonato da 
7ª Nacional do Dorper e White Dorper. 

Para ver o resultado completo, acesse o site www.abcdorper.com.br.
MAIS INFORMAÇÕES: Associação Brasileira de Criadores de 

Dorper (ABCDorper)
Telefone: (11) 3816-0186

E-mail: secretaria@abcdorper.org.br
Site: www.abcdorper.com.br
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O 
ano de 2013 certamente foi o 
ano de maior reestruturação da 
Associação Brasileira de Santa 
Inês- ABSI e da própria raça 
Santa Inês. Tivemos avanços 

significativos dentro da associação como a 
criação do colegiado de jurados e dos códigos 
de ética e conduta de jurados e expositores, 
a realização de dois cursos de formação de 
jurados, além da criação e implantação do 
sistema de avaliação RADAR. 

Avançamos nas parcerias institucionais.  
Juntamente com a ARCO definimos um 
modelo nacional de oficialização de eventos 
e julgamento. Estabelecemos convênio com a 
Embrapa para a instituição e implantação do 
Genecoc como programa de melhoramento da 
raça Santa Inês.

Ampliamos a presença da ABSI pelo Brasil. 
Aumentamos o número de exposições oficiais e chegamos 
à incrível marca de uma exposição a cada 15 dias em todo 
o Brasil. Consolidamos o Ranking Nacional como maior 
e mais importante ranking da ovinocultura brasileira com 
mais de 2.900 animais participantes. Definimos a inserção 

dos resultados das premiações dos julgamentos no registro 
genealógico da raça Santa Inês.

No próximo dia 30 de novembro iniciaremos mais 
uma Exposição Nacional, que este ano está na 12ª edição, 
com foco na qualidade da carne de Santa Inês.  Estamos 
preparando uma grande exposição que contará com mais de 

Raças

ABSI: 
realizações    perspectivas

>>
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realizações    perspectivase

600 animais em julgamento. A coroação dos campeões 
nacionais será no dia 06 de dezembro, às 21h, com a 
realização do Leilão Noite dos Campeões, que terá 
transmissão ao vivo pelo canal terra viva.

E 2014 não será diferente. Já estamos trabalhando em 
novos projetos e metas que certamente trará importantes 
frutos para nossos associados.  O Congresso Brasileiro 
de Santa Inês foi reformulado e passou a ser itinerante, 
sendo Goiânia a capital escolhida para receber a próxima 

edição do evento que acontecerá de 
26 de maio a 01 de junho de 2014.

Essa mudança tem como 
objetivo expandir o Santa Inês para 
as regiões Centro-oeste e sul do 
Brasil, ampliando as exposições 
nos estados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio 
Grande do Sul. A região Nordeste, 
que sempre foi a mola mestra da 
raça, continuará sendo estimulada e 
acreditamos que, com o fim da zona 
fechada de febre aftosa marcada 
para maio, novos horizontes se 
abrirão nesses criatórios.

Por fim, é chegado o momento 
de agradecer aos criadores de Santa 
Inês e, em especial, aos associados 
da ABSI que representam a elite 

da genética dessa raça. Vocês são os verdadeiros 
protagonistas da cena que se apresenta e que, certamente, 
só tem a crescer e prosperar nos anos vindouros.

 Anderson Pedreira.
Engenheiro Agrônomo.

Diretor de Eventos da ABSI.

>>
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Raças

Suffolk mostra sua

força em Esteio
>>
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E
ste ano, a raça Suffolk, por meio da Associação 
Brasileira do Criadores de Ovinos Suffolk 
(ABCOS), inovou na Expointer. Os dois dias 
de julgamento da raça foram transmitidos, 
ao vivo, pelo site MF Rural, o que totalizou 

aproximadamente 24 horas de transmissão e mais de 
150 telespectadores online. O Leilão Elite Suffolk, que 
movimentou mais de R$ 150 mil, também foi transmitido, 
ao vivo, pelo site MF Rural. Uma atitude de união durante o 

leilão foi a doação de coberturas para ABCOS, dadas pelos 
compradores do Grande Campeão, os criadores João Sidney 
e Ivan Marquetto.

Neste ano, a ABCOS modificou o método de julgamento 
e colocou o “Julgamento Pontuado”, que utiliza múltiplos 
jurados e tem o objetivo de aumentar a precisão dos 
resultados e diminuir os erros. Outra novidade foi a vinda, 
por convite, do criador de Suffolk na Inglaterra, presidente 
da Suffolk Sheep Society e juiz da raça Suffolk no Reino 

A raça Suffolk é, sem dúvida 

alguma, a raça para a 

produção de carne ovina. 

Isso pôde ser observado 

durante a 36ª Expointer, 

que aconteceu este ano, em 

Esteio (RS). Foram dezenas 

de animais da raça que 

apresentaram formações 

genéticas excelentes e 

mostraram a qualidade e o 

investimento dos criadores 

de Suffolk no Brasil. 

>>
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Unido, Michael Weaver, um juiz inglês, para que pudesse 
contar sua experiência e julgar, da melhor forma possível, 
os animais brasileiros.

O grande destaque foi da Fazenda Descanso, do 
criador gaucho, João Augusto Botelho do Nascimento, que 
conquistou os prêmios de Grande Campeã, Reservada da 
Campeã, Grande Campeão e Reservado do Grande Campeão. 
O criador atribuiu o bom desempenho ao investimento em 
longo prazo, as novas tecnologias e o trabalho em equipe.

“Um resultado desta magnitude não se consegue do dia 
para a noite, nem sozinho e sem dedicação. Sendo assim, este 
resultado se deve a 16 anos de muita dedicação e ao trabalho 
de uma equipe incansável dedicada e sempre pronta para 
desafios por isso esse resultado e dividido com toda a equipe 
da Fazenda Descanso e nossos parceiros. Sempre investimos 
muito na busca de novas genéticas e novas tecnologias para 
aprimorar nosso produto e satisfazer nossos clientes”, destacou 
Nascimento.

O criador ainda conquistou o tradicional prêmio Destaques 
Correio do Povo Expointer 2013, na categoria Ovinos 
Carne. “O João Augusto está de parabéns. Esse prêmio é um 
reconhecimento da raça Suffolk, que é a melhor raça para a 

produção de carne e isso pôde ser visto por todos que estavam 
em Esteio este ano”, destacou o presidente da ABCOS, Bruno 
Garcia Moreira.

“A Expointer foi de grande sucesso para a raça Suffolk. 
Foi possível observar a boa aceitação de criadores em adquirir 
animais, seja para produzir reprodutores ou para usar em 
rebanho comercial. Isso mostra que a raça está no caminho 
certo, usando animais de diferentes linhagens e obtendo o 
“Suffolk Brasileiro”: animais precoces e com boa estrutura 
carniceira. Portanto, com um bom trabalho dos criadores aliado 
ao empenho e à dedicação do nosso presidente Bruno, a raça 
só tem a crescer cada vez mais e a Expointer já mostrou isso”, 
ressaltou o criador Lucas Balinhas, que participou da feira.

“Apesar de todas as adversidades climáticas nesta edição 
da Expointer, voltei para casa com a sensação de dever 
cumprido e muito agradecido pela ajuda que recebi de todos 
os amigos e criadores da raça Suffolk. Ainda temos um 
caminho a percorrer, mas acredito que estamos na trilha certa, 
para que o Suffolk volte a ser a principal raça de ovinos do 
Brasil. O Suffolk é o rei da produção de carne e todo ser 
humano precisa consumir proteína de qualidade”, finalizou 
Garcia Moreira.

>>
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Já na terra da rainha, Weaver contou 
um pouco sobre as suas impressões sobre 
os animais brasileiros, que ele pôde 
conferir de perto. Para ele, foi muito 
interessante ver os diferentes tipos de 
Suffolk criados no Brasil. “Os carneiros 

americanos tem a perna mais comprida 
do que eu estou acostumado, mas os 
animais da Nova Zelândia têm o mesmo 
tamanhos dos carneiros do Reino Unido. 
Mas há bons carneiros de todos os tipos. 
O mais importante é que a maioria dos 

animais tem bastante  carne”, explicou 
o inglês. 

Ainda de acordo com o criador, a 
principal diferença entre os animais 
brasileiros e os ingleses é a consistência 
genética. “Algumas cabeças de 

reprodutores muito grandes, ossos 
pesados e outros reprodutores 
ovinos com base na EBV (valores 
genéticos estimados), que tendem a 
ser estreitos. Mas a grande maioria 
dos animais está com o meio termo 
adequado tanto de cabeça quanto 
de ossos, juntamente com uma boa 
cobertura de carne suficiente”, 
comentou Weaver.

Por fim, Weaver ainda afirmou 
que cada criador tem seu tipo 
preferido de Suffolk, mas destacou 
o que considera fundamental no 
animal da raça e que os brasileiros 
podem ficar mais atentos. 
“Carneiros são criados para andar 
e comer grama ou outras forragens 
verdes. As bocas e os pés devem 
ser propícios para isso, ou seja, 
para que eles sejam alimentados 
de maneira eficientes”, concluiu.

>> Atestado pelo inglês
O juiz, criador e presidente 

da Suffolk Sheep Society 

e juiz da raça Suffolk no 

Reino Unido, Michael 

Weaver, esteve no Brasil, 

a convite da ABCOS, para 

participar, ao lado do médico 

veterinário Clairton Emerin 

Marques e do engenheiro 

agrônomo e técnico da 

ARCO e ASPACO, Giancarlo 

Antoni dos julgamento da 

raça Suffolk na Expointer 

deste ano.
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Com o lançamento oficial do PROESO, Programa 

Estadual de Sanidade Ovina, pela SEAPA, o Rio 

Grande do Sul passa a ser o primeiro Estado da 

federação a ter seu próprio programa sanitário 

dedicado exclusivamente à ovinocultura. A brucelose 

ovina ou epididimite, como também é conhecida, 

faz parte deste programa e o seu controle passa 

a vigorar em todo o Estado. Até o momento 

era exigido exame laboratorial negativo para a 

epididimite ovina (B.ovis) apenas nas aglomerações 

de ovinos e a partir do lançamento do PROESO 

será exigido também em emissões de GTA para 

qualquer transporte de carneiros acima de 6 (seis) 

meses de idade. O objetivo é controlar e trabalhar 

para diminuir a ocorrência da enfermidade no 

Estado a partir da vigilância realizada pelo próprio 

criador e pelo SVO (Serviço Veterinário Oficial). O 

programa também prevê certificar estabelecimentos 

livres desta doença (opcional), o que traz para 

a ovinocultura gaúcha garantias sanitárias aos 

produtos originados desta exploração econômica. 

Para tanto, algumas exigências que antes não 

eram necessárias, agora farão parte do dia-a-dia do 

ovinocultor, sempre focando o aspecto sanitário e o 

desenvolvimento econômico da criação. Estas ações 

visam proteger o rebanho ovino e garantir uma 

ovinocultura de qualidade para o Rio Grande do Sul. 

A brucelose ovina (B.ovis) é uma doença 

infectocontagiosa que afeta somente ovinos, 

principalmente, os machos. É causada pela bactéria 

Brucella ovis (um coccobacillus Gram-negativo), 

cuja característica é causar epididimite, orquite e 

infertilidade nos carneiros e aborto nas ovelhas. 

Ocorre queda na qualidade do sêmen e a motilidade 

espermática é diminuída. A transmissão da doença 

se dá através da via venérea, durante a estação 

de monta e entre os machos por ocasião da 

libido, onde o contato íntimo entre eles é comum. 

A prática de machos montarem em machos e 

lamberem órgãos sexuais inicia na tenra idade dos 

carneiros e é nesta fase que a doença começa a 

ser transmitida, não sendo necessário o carneiro 

estar em idade de reprodução. Aos quatro meses 

de idade já se observam estas atitudes entre os 

carneiros, por esta razão a idade de 6 (seis) meses 

foi adotada como idade mínima para exigência de 

exames laboratoriais negativos para a epididimite 

ovina. Recentes estudos evidenciam também a via 

congênita como meio de infecção, ocasionando 

mortalidade embrionária, abortos tardios, 

placentites e debilidade de cordeiros por ocasião do 

nascimento, levando à morte do recém-nascido. Os 

machos também se infectam ao cruzar com fêmeas 

que foram recentemente cobertas por carneiro 

doente. A transmissão também se dá através do 

leite materno durante a amamentação. Não há 

transmissão através do ambiente.

Esta enfermidade é de notificação compulsória 

(obrigatória) ao SVO. Ela consta da lista de doenças 

controladas da OIE (Organização Mundial de 

Saúde Animal). Ao contrário de outras bactérias 

do gênero Brucella, a Brucella ovis não é uma 

Artigo

Brucelose ovina 
Epididimite ovina 
Brucella ovis

Ivo Kohek Jr. – Programa Estadual de Sanidade Ovina 
e Doenças Parasitárias da DSA/DDA/SEAPA
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zoonose, portanto não é perigosa para os humanos. 

Não é transmitida para as pessoas através dos ovinos 

e nem da carne dos animais afetados, a qual pode ser 

consumida. Por outro lado, ela é muito contagiosa aos 

ovinos e quando presente no rebanho causa grandes 

perdas econômicas ao criador devido aos problemas 

reprodutivos que provoca. Ela deve ser combatida e 

controlada para que não aumente sua ocorrência no 

Rio Grande do Sul. Estudo recentemente realizado 

pela SEAPA no Estado demonstra uma prevalência de 

2,5% de brucelose ovina nos carneiros, entretanto, na 

região de maior concentração de ovinos no RS (metade 

sul) a prevalência chega a quase 6%. O mesmo estudo 

também demonstrou que o exame clínico (palpação) 

nos carneiros não é sufi ciente para que a enfermidade 

seja diagnosticada, levando o SVO a adotar a 

exigência do exame laboratorial como comprovante de 

negatividade à doença.

O perigo para esta doença se instalar no seu 

rebanho é constante e a aquisição de um animal 

doente pode custar muito caro para a sua criação. 

Geralmente a epididimite ovina é introduzida na criação 

através de carneiros infectados ou através do sêmen 

contaminado. Não existe cura efi caz para a brucelose 

ovina dos carneiros. Os machos doentes sempre serão 

portadores da enfermidade e por este motivo devem 

ser sacrifi cados. Fêmeas que mantiveram contato com 

machos contaminados podem transmitir a doença por 

dois meses, entretanto, elas não adoecem e curam 

após este período, geralmente após um novo ciclo 

estral. Senhor ovinocultor, nunca adquira carneiros sem 

conhecer sua procedência e sem antes exigir exame 

negativo para a brucelose ovina. 
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Os amigos que acompanham as noticias do setor já 
conhecem os hábitos, sempre, especialmente quando as 
ovelhas estavam em baixa, as informações continham 
algumas reticências que disfarçavam grandes desculpas. 
Ficava claro, entretanto, que as coisas não eram tão 
agradáveis,  embora aparecesse sempre a esperança dos 
produtores como forma driblar a situação. Os amigos 
mesmo podem testemunhar, quando se falava em 
Expointer, a palavra final era sempre a de que as coisas 
no próximo ano seriam melhores.

Diz o ditado que “não há mal que sempre dure”, 
verdade comprovada, a esperança não frustrou as 
expectativas, os sonhos de centenas de produtores se 
tornaram realidade, o setor de ovinos foi reaquecido e 
o reflexo maior aconteceu este ano na maior Exposição 
Agro Pecuária da América Latina. Foi lá que a raça 
Ideal brilhou, aliás mais uma vez, pois mesmo nos 
piores momentos sempre houve uma atitude, um 
acontecimento, uma ideia, que fazia refletir e pensar que 
ali estava latente o potencial de um bom negócio, de 
uma atividade consagrada, produtiva e eficiente. Uma 
destas atividades é o desfile* Ideal Moda Fashion, que 
este ano comemorou os seus dez anos de apresentações 

vitoriosas na passarela de Esteio e mais uma vez 
reuniu centenas de assistentes, entre senhoras, jovens, 
mulheres elegantes, mas também curiosos do sexo 
masculino, motivados pela beleza das manequins. Este 
ano com a presença de uma invernada artística cujos 
integrantes dançaram maravilhosamente, inovando e se 
somando ao efeito do desfile de roupas e objetos feitos 
de pura lã. O Ideal Moda Fashion é um dos exemplos 
mais significativos de que  o otimismo e a positividade 
do pensamento podem ser a vanguarda de uma vitória 
anunciada, que acabou acontecendo, ali mesmo naquele 
palco.   

Mas não só de belos desfiles viveu a Ideal na 
Expointer. Assembleias importantes como a que 
*reelegeu a presidente Cleusa também valorizaram 
a presença de várias criadores da raça. O trabalho 
organizado, efetivamente participativo e de valorização 
da Ideal, certamente motivaram a recondução da 
nossa presidente. Em outra importante reunião dos 
associados, foi aprovada a realização do *Congresso 
Mundial de  Ideal no Brasil, em Uruguaiana, em abril 
de 2014, ano em que a raça comemora os 80 anos de 
sua entrada no país. O referido congresso iniciará com 

Raças

Ideal na 
Expointer

Os preparativos já anunciavam muito 

antes de acontecer, a participação 

da raça Ideal na Expointer seria um 

sucesso e realmente foi, talvez muito 

maior do que qualquer expectativa.

>>
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uma gira na região de Salto no Uruguai, passando a fronteira 
em Barra do Quarai e chegando a Uruguaiana onde serão 
realizadas as plenárias e algumas visitas como à Cabanha 
Nova Aurora, berço da Ideal no Brasil, entre outras que estão 
sendo preparadas. Contato com o Prefeito Municipal de 
Uruguaiana, Luiz Augusto Schneider, revelou a intenção da 
Prefeitura de apoiar integralmente a realização do Congresso 
Mundial, assim como outros projetos da ABCI que estão sendo 
formatados.

Julgamentos emocionantes da dupla que repetiu o trabalho, 
Laurinho Fittipaldi e Pablo Masselo (do Uruguai) deram mais 
uma vez o grande campeonato da raça à Cabanha Coxilha Verde 
de São Sepé, para um exemplar de rara qualidade zootécnica e 
um digno representante da moderna raça Ideal que se cria no 
Brasil. Nas fêmeas, mais outra vitória da Cabanha Água Fria 
do Dr. Flor Amaral, o maior vencedor de todos os tempos.

*Em parceria com as Associações de Corriedale, Merino 
e Romney Marsh, houve uma homenagem ao Senhor Fuad 
Matar, diretor presidente da Paramount, o “Tributo Laneiro”, 
outorgada pelos relevantes serviços prestados à ovinocultura 
de lã. Foi um momento de grande emoção e um dos destaques 

da programação da Expointer, junto a entrega do “Amigo 
Ideal” que foi para o criador uruguaio Joaquim Martinicorena, 
atual presidente do Secretariado Uruguaio de  la Lana e um  
amigo de todos nós. Homenagem justa e merecida, que além 
do título, reconhece a aproximação cada vez maior entre 
criadores de Ideal do Brasil e do Uruguai. 

Outra inovação da Expointer de 2013 foi o *remate de 
Ideal na passarela onde foi realizado o desfile. Ideia vitoriosa 
que foi aplaudida por tantos quantos puderam presenciar o 
evento. Preços altos, recordes estabelecidos, fluência nas 
vendas, tudo de acordo ao esperado e o Parque Assis Brasil 
ganhando mais um local para grandes eventos de ovinos. 
O preço mais alto foi o do grande campeão, da Cabanha 
Coxilha Verde, do Dr. Edmundo Ferreira Gressler, que 
apurou R$ 32.000,00, aliás o mais alto valor para ovinos na 
Expointer 2013. A média dos machos ficou em R$ 8.500,00, 
as fêmeas em R$ 6.800,00, sendo a mais cara R$ 12.800,00. 
O resultado do remate, o local onde foi realizado,  inovação 
de bom gosto e alta funcionalidade, assim como as outras 
atividades , consagraram a participação da raça na Expointer 
deste ano.

>>



21



22



23

investir na ovinocultura de corte

Artigo

10 razões para o pecuarista

A 
ação a ser realizada para mudar essa realidade 
é AUMENTAR A PRODUTIVIDADE dos 
rebanhos ovinos destinados ao corte, em uma 
ação conjunta entre técnicos e ovinocultores.

O potencial produtivo da ovelha frente a outros 
segmentos da pecuária que produzem carne representa 
um grande atrativo para investidores que desejam atender 
a este segmento do mercado alimentício. A gestão de um 

sistema de produção ovino focado em resultados prioriza 
a produtividade do rebanho, desta forma a ovelha precisa 
ser o foco das decisões técnicas dentro da propriedade.

Ao se objetivar o desenvolvimento da ovinocultura 
por meio da profissionalização da mão de obra e 
transferência tecnológica, segue os 10 pontos de destaque 
para motivar o pecuarista a investir na ovinocultura de 
corte:

Muito se fala sobre o potencial do Brasil na produção de carne. Quando  se soma a 
atual área disponível para pastejo à facilidade de acesso aos farelos e subprodutos da 
agroindústria brasileira, é indiscutível o papel exercido pelas cadeias de produção de 
proteína animal em suprir um mercado consumidor cada vez mais exigente. Já é de 
conhecimento público que a cadeia produtiva ovina não consegue ao menos atender 

ao consumidor interno. Existe forte dependência de exportações de carne ovina, estas 
provenientes principalmente do Uruguai. Sofre-se com a falta de foco dos produtores 
e técnicos que atuam no setor e há necessidade emergencial de que conceitos como 

eficiência produtiva sejam implantados dentro das propriedades.

>>
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1 - O Brasil é considerado o celeiro 
do mundo na produção de alimentos

O setor agropecuário brasileiro sempre ocupou 
papel de destaque. Também conhecido como “Celeiro 
do Mundo”, o Brasil se mostra forte na produção de 
bovinos, aves, soja e milho. Com um imenso potencial 
a ser explorado, o desenvolvimento de outros sistemas 
produtivos faz-se necessário e para alcançar o sucesso 
da atividade, o conhecimento deve ser o alicerce durante 

a implantação e estabelecimento sólido desses novos 
sistemas.

Um dos sistemas produtivos com imenso potencial 
de crescimento no Brasil é a ovinocultura. Caracterizada 
pela possibilidade de implantação em pequenas, médias 
e grandes propriedades, fomentada ainda pela demanda 
existente pelo produto final de qualidade. 

2 - Temos exemplos bem sucedidos para serem seguidos, 
como a Nova Zelândia

Visitar ou ler sobre a ovinocultura em países ‘de ponta’ como a Nova Zelândia desperta um desejo de se encontrar 
enfim uma identidade para a produção ovina no Brasil. Portanto, a escolha é do produtor e o momento é agora.

>>
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3 - A tecnologia está à disposição para ser aplica-
da, desde que entendido o sistema de produção

Ferramentas simples e diretamente focadas 
para a realidade da propriedade são utilizadas em 
países como a Nova Zelândia e podem ajudar os 
pecuaristas brasileiros a pular fases de ‘tentativa-
erro’, tornando assim o cordeiro produzido no 

país mais competitivo. É fundamental traçar o 
caminho a ser seguido para iniciar um ‘plano 
estratégico’ na propriedade o qual vise melhores 
retornos e, consequentemente, sucesso à 
produção.

4 - O país é farto de PESSOAS MOTIVADAS para 
produzir carne de cordeiro

A ovinocultura é uma atividade rural 
lucrativa, sustentável e além de tudo prazerosa 
de ser trabalhada. 

Por este motivo, o número de entusiastas no 
setor é crescente. O que falta é FOCO para que 

a permanência na atividade se sustente em longo 
prazo. 

Investir em conhecimento técnico e 
tecnologias aplicáveis é o primeiro passo para se 
concretizar este cenário no Brasil.

5 - A competitividade no mercado das carnes está 
acirrada e o produtor busca alternativas rentáveis

A carne de cordeiro concorre no prato do 
consumidor com os bovinos, suínos e aves, 
sem considerar o pescado, que de forma menos 
expressiva também pode ser considerado um 
possível competidor.

É um tanto quanto complexo de se imaginar 
que a carne ovina compete com todas essas 
outras proteínas animais, mas é a realidade do 
mercado. Isso tem que ser encarado como uma 

situação positiva, pois dessa forma a dinâmica 
da pecuária exige que ela seja trabalhada com 
eficiência.

A “briga” é complicada, mas não deixa de ser 
saudável! O fato é que uma cadeia desorganizada 
produz abates desorganizados, baixa competição 
e pouca comercialização. O desafio está lançado 
aos pecuaristas e, investir na atividade de forma 
consciente a diferenciará no mercado.

6 - A ovelha se adapta em diversos cenários de 
produção, clima, geografia, etc

A ovelha é um animal adaptável a diferentes 
realidades. Na Nova Zelândia, por exemplo, o 
rebanho ovino enfrenta em um mesmo ciclo de 
produção períodos de seca com temperaturas 
de até 40 graus, nevascas e chuvas com ventos 
de até 140km/h. Mesmo com esses extremos 

climáticos as ovelhas estão lá, produzindo 
exemplarmente. O ponto chave do sistema 
é oferecer aos animais uma nutrição de 
qualidade e água em abundância, dentro de um 
planejamento de manejo e seleção de animais 
superiores.

7 - Os ovinos são animais com alta produtividade, 
desde que bem nutridos

Ovinos de alta produtividade possuem elevada exigência 
nutricional o ano todo. Uma ovelha para desmamar 40 
kg de cordeiro necessita passar o ciclo anual de produção 
com escore de condição corporal de 3,5 para alcançar esse 
resultado. Sendo a pastagem a base do sistema, deve-se 
considerar que no Brasil ela é estacional. O valor nutricional 
e volume produzido variam muito durante os períodos de 
águas e seca. Outro ponto são as diferenças climáticas que 
dificultam o desenvolvimento de forrageiras de melhor valor 
nutritivo em regiões de clima mais quente. Independente 
da realidade climática da propriedade, ao se ter um pasto 

manejado em sua máxima produtividade, existe a opção 
de suplementar as deficiências da pastagem. Esse sistema 
viabiliza a produção em realidades distintas, vez que permite 
executar planejamentos nutricionais de forma precisa sem 
negligenciar as exigências de nenhuma categoria.

O direcionamento nutricional das categorias de animais 
na propriedade ao se definir metas, planejamento e 
monitoramento da adequação do plano alimentar bem como o 
descarte de animais improdutivos são exemplos de maneiras 
para se melhorar a eficiência produtiva do rebanho sem que 
haja aumento superior no investimento.
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8 - Podem ser produzidos 100% em pastagem, com menor custo 
de produção, sendo também uma saída para quem produz com 
farelo em situações de alta dos preços dos grãos

Financeiramente falando, manter um investimento ativo 
depende de fazê-lo zerar o caixa ou render efetivamente 
dinheiro. Em contrapartida, o produtor que não tem em 
mãos os custos da sua produção, nunca poderá utilizar dessa 
ferramenta para avaliar o seu investimento.

A venda de cordeiros pesados traduz em 100% a sua 
produtividade. O conceito é bem interessante e fácil de 
buscar, afinal, quem não sabe quantos cordeiros foram 

vendidos? É um costume, mesmo que equivocado, os 
produtores em geral saberem apenas computar o que 
ganham, portanto, não há quem não saiba quantos cordeiros 
produziu.

A importância em conhecer e entender esse conceito para 
um rebanho de corte é que os animais que não produzem 
bem, não podem permanecer no sistema. Afinal, a proposta 
é implantar um sistema produtivo. 

Mais uma vez a nutrição prova ser a base de tudo. Entender 
esse conceito dentro do sistema de produção é crucial para o 
sucesso do empreendimento. O bom profissional que trabalha 
com os animais (leia-se: responsável por proporcionar as 
condições necessárias para que o rebanho expresse máximo 
potencial produtivo) é aquele que avalia suas próprias decisões 
no sistema antes de sugerir mudanças ou ações diretas no 
rebanho.

Os ovinos são herbívoros e a forragem é o alimento de 

menor custo a ser ofertado ao rebanho. O protocolo de manejo 
da pastagem a ser implantado na propriedade é o primeiro 
ponto de estrangulamento do sistema. Para maior liquidez 
do cordeiro, a pastagem deve ser priorizada e trabalhada em 
seu ponto ótimo de corte. Um pasto bem manejado assegura 
uma dieta balanceada e barata. Investir na reforma das áreas 
para maior qualidade e produtividade do volumoso influencia 
diretamente na taxa de lotação e produtividade por área. Cuide 
bem do seu pasto, pois a ovelha é consequência do seu manejo!

9 - Apresenta alto giro de produção quando o rebanho é 
realmente produtivo

>>
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Zootecnista e coordenador da CordeiroBIZ
Graduado pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - UNESP campus de Botucatu. Atua na 

ovinocultura desde 2006 quando se engajou em projetos que fomentavam a estruturação da cadeia ovina em uma 
relação ganha-ganha. Empreendedor, fundou o CordeiroBIZ inspirado em exemplos de produção ovina bem sucedidos, 
com o objetivo de promover e transferir os conceitos e tecnologias para ovinocultores brasileiros.

rafael@cordeirobiz.com.br
www.cordeirobiz.com.br

O Brasil, sendo o celeiro do mundo, com o ambiente 
mais propício para produção de cereais, deverá abastecer 
muitas bocas daqui por diante.

O “boi”, sem perder mais tempo, já tem o seu futuro 
programado: ou faz mais carne por hectare, ou perderá 
área para culturas mais produtivas.

A ovelha tem potencial para produzir dobrado ou 
triplicado, diferente dos bovinos que parem apenas um 
bezerro. Mesmo considerando este diferencial, a realidade 
do setor ovino apresenta em sua maioria ‘criações de 

fundo de quintal’, nas quais a baixa produtividade torna-
se evidente quando se avalia os resultados. É necessário 
parar de ‘criar’ ovelhas e se tornar produtor de carne 
ovina!

A equipe da CordeiroBIZ atua motivando os 
pecuaristas a investir na ovinocultura de corte por meio 
da transferência tecnológica para o setor. Para conhecer 
mais sobre trabalho desenvolvido e participar do projeto, 
acesse www.cordeirobiz.com.br. As ferramentas estão 
disponíveis e ao pecuarista cabe o primeiro passo: decidir.

10 - Relação produção por hectare atrativo no comparativo 
com as outras produções animais.

>>
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Raças

Campeonato Cordeiro Paulista 

Uma ferramenta para produção de carne ovina
por Zoot. Márcio Armando G. de Oliviera
Diretor Técnico - ASPACO

Criada de forma inédita no país, o Campeonato Cordeiro Paulista vem se destacando como 

um dos mais importantes eventos no Estado de São Paulo nos últimos anos. Embora tenha 

sido criado pela ASPACO em 1991 como um simples concurso de carcaças, foi na década 

seguinte que um núcleo da associação, o NCOA – Núcleo de Criadores de Ovinos de 

Araçatuba, idealizou um concurso mais competitivo e dinâmico. Com o objetivo de promover 

a confraternização entre os produtores de ovinos, a produção de carne de cordeiro de alta 

qualidade e o fornecimento de informações ao criador comercial de carne e ao meio científico, 
o CCP/2013 encerrou a sua 12ª edição no último dia 12 de novembro.
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 O CCP se divide em duas etapas. A primeira se resume 
em uma prova de ganho de peso, onde quatro cordeiros, 
machos recém-desmamados nascidos no mês de julho, são 
encaminhados pelo produtor participante ao confinamento 
que tem sido disponibilizado pelo Hospital Veterinário da 
Faculdade de Medicina Veterinária – UNESP/Araçatuba. 
Neste ano, os cordeiros chegaram ao HV no dia 11 de 
setembro e passaram 8 dias em adaptação ao local e á dieta 
de confinamento. Neste período, sob o comando do Méd. 
Vet. Prof. Luiz Claúdio Mendes, alunos e estagiários do setor 
foram responsáveis pela vacinação contra as clostridioses, 
vermifugação e exames para garantir a saúde e o bom 
desempenho de todos os cordeiros. Por mais 52 dias, os 
160 cordeiros, pertencentes a 40 conjuntos de produtores de 
SP, PR e MS, chegaram ao momento do abate. No período 
compreendido entre a 1ª pesagem (19/09/13) e a última 
(10/11/13) foram calculados 322 g de ganho de peso médio 
diário. Considerando os três melhores ganhos dos quatro 
cordeiros por participante, classificam-se os conjuntos e 
conhece-se o Campeão da 1ª etapa. Este ano, Mário H. Y. 
Kameoka foi o vencedor, onde seu lote de cordeiros ganhou 
426 g/dia em média. O cordeiro que melhor peso ganhou foi 
o de identificação 145 do criador Wilson Garcia: 481 g/dia. 

Após a última pesagem, os cordeiros embarcaram para 
a cidade de São Manuel. No frigorífico DOM PIG, foram 
pesados (ao jejum) e abatidos, no dia 11/11/13. No dia 
seguinte, já no entreposto de carne dirigido pela AGNUS 
BONUS, junto ao escritório da ASPACO, as carcaças foram 
avaliadas caracterizando-se a 2ª etapa do campeonato. 
Efetuada pelo Zootecnista Rafael Bonilha Pinheiro, professor 
da FEIS/UNESP – Ilha Solteira, e pelo criador e proprietário 
da Agnus Bonus, Sidney Corá, a avaliação das carcaças 
evolveu os seguintes parâmetros: harmonia ou uniformidade, 
rendimento de carcaça, espessura de gordura subcutânea 
(EGS), conformação e acabamento (ambos pelo sistema 
SEUROP de classificação de carcaças). 

Avaliando, primeiramente, harmonia ou uniformidade, os 
jurados do CCP excluíram a carcaça que mais destoava de cada 
conjunto. Notas de 1 a 5 foram dadas à cada conjunto se as 
carcaças eram menos ou mais semelhantes, respectivamente. 
Apenas dois conjuntos receberam a nota máxima (5) neste 
item, o conjunto 18 de Francisco M. N. Fernandes, e o 
conjunto 19 de Renato Mantovani. Trata-se a uniformidade 
de uma característica importante exigida pelos compradores 
de carne que preferem oferecer ao consumidor produtos 

mais padronizados. Com as três carcaças selecionadas foram 
tomadas as demais avaliações. 

O rendimento de carcaça repercute em melhor valor 
pago pela carcaça ao produtor. Esta medida foi tomada ao 
se considerar o peso vivo em jejum e o peso da carcaça fria 
de cada produto. O melhor rendimento médio do CCP/2013, 
53,76%, foi do conjunto pertencente à Bruno Garcia Moreira. 

O Modelo SEUROP (União Européia, 2008) de 
classificação de carcaças ovinas é o mais utilizado na Europa 

FAZENDA DIVISA
Fernando T C Saraiva - Alegrete

BRAFORD - HAMPSHIRE DOWN - TEXEL - CRIOULOS - PONEIS

>>
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para carcaças de até 20 kg. O modelo se baseia na comparação 
com padrões pré-estabelecidos, podendo-se avaliar duas 
características de fundamental importância: conformação 
e acabamento. Na avaliação de conformação, procuram-se 
carcaças compridas e largas, destacando-se maior quantidade 
de musculatura nas principais peças ou cortes. A convexidade 
de determinados músculos são indicativos de maior quantidade 
de carne. Abaixo, segue os modelos utilizados para comparação, 
conforme a classificação:

- conformação S = SUPERIOR (animais superiores tipo 
“cullard”)

- conformação E = EXCELENTE = 100 pontos
- conformação U = MUITO BOA = 75 pontos
- conformação R = BOA = 50 pontos
- conformação O = REGULAR = 25 pontos
- conformação P = FRACA = 0 pontos

Na avaliação do acabamento, o Modelo SEUROP, 
também, identificou as carcaças que melhor apresentaram 
a distribuição de gordura. É importante enaltecer que a 
cobertura de gordura é grande responsável pela qualidade de 
carne, como, permitir a proteção ao frio das câmaras e manter 
características de maciez e suculência. A classificação de 
acabamento segue o critério:

- escore 1 = muito reduzida (distribuição de gordura 
muito ruim) = 0 pontos

- escore 2 = reduzida (distribuição de gordura ruim, 
porém, oferecendo razoável proteção) = 50 pontos

- escore 3 = média (confere proteção a carcaça, sem 
excessos de gordura) = 100 pontos

- escore 4 = abundante (boa distribuição de gordura em 
toda a carcaça, porém, com excesso em algumas regiões) = 
75 pontos

- escore 5 = muito abundante (distribuição de gordura em 
toda a carcaça de forma excessiva) = 25 pontos

Finalizando a avaliação das carcaças, a espessura 
de gordura subcutânea (EGS) foi medida através de um 
paquímetro eletrônico, na região dorsal, entre a 12ª e 13ª 
vértebra. Obedecendo uma tabela de pontos, este item, 
também, gerou notas que foram somadas ao resultado final. 

O Campeão da 2ª etapa, ao se somar as pontuações 
obtidas em cada parâmetro acima citado, foi o conjunto 18 de 
Francisco M. N. Fernandes. Este conjunto, além de uniforme, 
obteve a pontuação máxima em acabamento, o segundo 
melhor rendimento médio e classificação “U” (muito boa) na 
conformação das três carcaças. O conjunto Vice-Campeão 
desta etapa, conjunto 25 de Hélio Jeová, apresentou as duas 
melhores carcaças em conformação (classificação “E”).

Somando-se as duas etapas, chegou-se ao Campeão geral 
do XII Campeonato Cordeiro Paulista: conjunto 37 do criador 
Wilson Garcia, do município de Susanópolis/SP. Acompanhe 
os 10 primeiros colocados desta edição do CCP:

Ao contrário do que se imaginam alguns criadores, o CCP não 
tem a intenção de comparar raças, pois as diferenças de linhagens 
em cada uma delas podem ser responsáveis por melhores ou 
piores desempenhos. Entretanto, o produtor participante tem a 
oportunidade de selecionar qual o melhor caminho a seguir no 
seu trabalho de produzir bons produtos e carne de qualidade, seja 
em termos de raça ou sistemas de produção ou dietas, etc., a partir 
das informações geradas por esta competição.

O XII CCP contou com o apoio e patrocínio da 
COOPERMOTA, que forneceu a ração de dieta total; da MSD 
Saúde Animal, que forneceu as vacinas e medicamentos; e 
da NOVARTIS, que ofereceu o novo vermífugo ZOLVIX no 
combate à verminose dos cordeiros antes de se iniciar a prova de 
ganho de peso. 

Segundo o Presidente do NCOA, Gustavo Martins Ferreira, 
“a cada ano se nota melhora na qualidade dos cordeiros 
participantes do CCP; neste, por exemplo, observa-se maior 
uniformidade geral, mas há muito para evoluir”. Arnaldo dos 
Santos Vieira Filho, ex-presidente da ASPACO, vice-presidente 
do núcleo, criador e participante do CCP acrescenta: “nos 
primeiros campeonatos contávamos com a doação dos cordeiros 
por sócios e amigos; hoje a ASPACO compra os cordeiros 
dos participantes pelo peso vivo na chegada ao confinamento 
e, ainda, premia em dinheiro os campeões de cada etapa e os 
três primeiros colocados do resultado final”. Para o Prof. Luiz 
Claudio da FMV, é provável que se tenha que aumentar as 
instalações para uma quantidade maior de cordeiros no CCP 
de 2014.   

>>
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N
em mesmo a chuva tirou o 
brilho do julgamento das 137 
fêmeas da raça Texel julgadas 
por Vinicio Mazzei, do 

Uruguai,na pista dos ovinos do Parque Assis 
Brasil, Esteio, durante a Expointer 2013, 
nos dias 25 e 26 de agosto. Ele considerou 
a representação de fêmeas como de elevado 
padrão e destacou o trabalho desenvolvido 
pelos criadores. O trabalho de seleção do 
jurado reuniu um bom público.

Surgida IA 1189, da Cabanha Cocão, de 
Nedy de Vargas Marques saiu de pista com 
a faixa e a coroa de flores de grande campeã. 
Vinicio disse que baseou sua escolha na 
pureza racial,  quantidade de carne nos 
quartos posteriores, amplitude de patas, 

bons aprumos e largura de lombo. A também 
campeã borrega foi conduzida em pista por 
Adriana, 23 anos, nora de Nedy e que fez 
a sua estreia na função nesta Expointer. 
Nedy, criador há cinco anos, pela primeira 
vez comemorou um grande campeonato em 
uma Expointer o que considerou um grato 
retorno e incentivo ao trabalho com a raça 
Texel. Para esta Expointer a Cocão trouxe 5 
machos e 5 fêmeas.

O título de reservada grande campeã e 
campeã ovino adulto ficou com Dona Rosa 
314, da Cabanha Dona Rosa, de José Luiz 
Pereira Dias, de Cachoeira do Sul, RS. Para o 
jurado a grande campeã superou a reservada 
no item quantidade de carne e tipo. Porém 
ao ser perguntado, disse que levaria com o 

maior prazer os dois exemplares para a sua 
Cabanha, a Doble Zeta, no Uruguai.

Cabanha Vier 116, de Gilberto 
Rodrigues de Freitas, Cabanha Santa Fé, 
Taquara, RS, ficou com o título de terceira 
melhor fêmea e reservada borrega menor. 
Já Dona Rosa 266, da Cabanha Dona Rosa, 
foi a quarta melhor fêmea e reservada ovina 
adulta.

A Associação dos Criadores de 
Ovinos Texel do Uruguai entregou prêmio 
especial a Cabanha Oliveira 197, pela 
melhor prolixidade. Este é o segundo ano 
consecutivo que a Cabanha Oliveira leva 
o prêmio para Uruguaiana. A ovino jovem 
participou do julgamento das fêmeas com 
duas crias gêmeas e fêmeas ao pé.

Raças

TEXEL na Expointer 2013 
deu show de qualidade nas fêmeas

Associação do Uruguai premiou a melhor prolixidadeSurgida IA 1189, da Cabanha Cocão foi a gbrande campeã
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OS MELHORES
Grande campeão e campeão ovino jovem- Castiel 258, cr e ep Iara Castiel, 
Adriana C. de Mattos e José Thiago de Mattos, Cabanha Forqueta, Santiago, RS
Reservado grande campeão e campeão borrego maior- Cabanha Vier IA 111, 
cr e exp Leonardo Vier, Cabanha Vier, Salvador do Sul, RS
Terceiro melhor macho e reservado borrego maior- Costa da Serra 247, cr 
e exp Clairton Emerim Marques e Maria Tereza Costa Queirolo, Cabanha Ciosta da Serra, 
Osório, RS
Quarto melhor macho e campeão borrego menor- Surgida 1199, cr e exp 
Erivon Silveira de Aragão, Cabanha Surgida, Rio Pardo, RS.

Uruguai destaca 
esplendor do 
Grande Campeão 

Vinicio Mazzei encerrou 

seu trabalho como jurado da 

raça Texel na Expointer 2013 

na tarde de 27 de agosto. No 

segundo dia de julgamento da 

raça foi a vez dos 72 machos 

passarem em pista. A raça 

participou desta edição com um 

total de 209 animais sendo 137 

fêmeas.

Após a escolha do grande 

campeão o jurado, do Uruguai, 

comentou que optou por um 

carneiro quatro dentes em seu 

máximo esplendor, com muita 

carne em seu traseiro, cabeça 

expressiva de Texel além de nos 

aprumos. Sobre o reservado de 

grande campeão citou o bom 

volume de carne em seu trem 

posterior e de lombo largo.

De um modo geral, o 

criador na Cabanha Doble Zeta, 

considerou que em todas as filas 
encontrou muito bons animais 

da metade delas para frente. Ao 

final do trabalho cumprimentou 
os criadores brasileiros pela 

representação que além de 

numerosa foi de elevada 

qualificação genética.
Nesta noite a Brastexel fez 

festa de confraternização com 

entrega de prêmios e degustação 

de pratos elaborados com carne 

de cordeiro.

BRASTEXEL PREMIA PROGÊNIE DE PAI E MÃE
Pela primeira vez a raça Texel premiou Progênie de Mãe e Progênie de Pai. A escolha das 

melhores progênies foi feita pelo jurado, o uruguaio Vinicio Mazzei e marcou o final do seu 
trabalho nesta Expointer 2013.

O prêmio “Matheus José Schmidt Filho” Progênie de Pai ficou com Santa Orfila 2095, 
da Cabanha Esther, de Irajá Pedroso Figueiro e Norma Dalmolin Figueiro, Cachoeira do Sul.

Já o prêmio “Ines Bove Vide” Progênie de Mãe foi para San Dionisio 417, da Cabanha 
Surgida, de Erivon Silveira de Aragão Junior, Rio Pardo, RS. Com esta premiação a Brastexel 
destacou os melhores filhos produzidos destacando a genética dos reprodutores.

A entrega dos prêmios foi feita em noite festiva abrindo as demais premiações. Os prêmios 
de melhor Progênie de Pai foi entregue pelo filho e neto de Matheus José Schmidt Filho e a 
de Mãe pelo marido e o irmão de Ines Bove Vide que vieram do Uruguai especialmente para 
a ocasião. A opção da Brastexel por premiar duas pessoas já falecidas e de ampla expressão e 
convívio social na raça Texel ,emocionou a todos.

Castiel 258, Cabanha Forqueta, foi o grande campeão

Jurado 
gostou do 

que lhe 
coube julgar 

em Esteio

>>
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A Associação Brasileira de Criadores de Texel- Brastexel 
definiu a data e local da VI Exposição Nacional do Texel. 
Segundo Maria Tereza Queirolo, presidente da Brastexel, 
a Nacional acontecerá entre 16 a 19 de janeiro de 2014, no 
Parque de Exposições Augusto Pereira de Carvalho, em 
Santana do Livramento, RS. O evento da Brastexel será 
realizado paralelamente a Mercotexel 2014, em sua 16º 
edição.

Esta Nacional será a primeira Exposição ranqueada 
da raça Texel realizada no Brasil. O ranking 2014 da raça 
Texel pontuará em exposições no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo.

Além da abertura do ranking, outra novidade para esta 
Nacional ficará com o CAMPEONATO OVINOS DO 
FUTURO ( com animais de 4 a 8 meses) para promover e 
incentivar a participação dos cordeiros nascidos em 2013. 
Ainda na Nacional haverá os concursos Progênie de Pai-
Prêmio Matheus Schmidt e Progênie de Mãe-Prêmio Ines 

Bove Vide.
A Brastexel lembra que os regulamentos da Nacional 

e do Ranking estão a disposição dos criadores no site da 
ARCO: 

1. Regulamento para o julgamento de Exposições 
Pontuadas de Ovinos 

2. Regulamento Padrão para Exposição de Ovinos

 PROGRAMA MERCOTEXEL E NACIONAL 

16 de janeiro - entrada dos animais
17 de janeiro -09h, julgamento animais de galpão 
                         14h,continuação do julgamento
                         20h, jantar dançante com show de Julio    
            Saldanha e entrega de prêmios
18 de janeiro -10h, julgamento animais de campo
                       17h, Leilão do 16º Mercotexel e Nacional  
          do Texel

OVINOS TEXEL PONTEARAM OS 
NEGÓCIOS DA EXPOINTER

Os negócios envolvendo a raça de 
ovinos Texel encabeçaram os mapas 
de comercialização da Expointer 2013. 
Coube ao Texel comemorar o fato de ter 
o maior volume de animais, inscritos 
e presentes na pista de julgamento do 
evento, vendidos dentro do Parque 
Assis Brasil. 

O mapa da Knorr Leilões, 
responsável pelas vendas da raça em 
Esteio, apontou 63 animais vendidos 
com valor médio de R$ 3.799,68 e 
total geral de R$ 239.380,00. Este total 
não foi superado por nenhuma raça 
ou espécie participante efetivamente 
da Expointer 2013. Já entre os 
ovinos representa o dobro de cabeças 
comercializadas pela raça em segunda 
posição. 

A maior valorização da raça, R$ 

29 mil ficou com Castiel 258, 
nascido em 2011, da Cabanha 
Forqueta, Santiago adquirido 
pela Cabanha Oliveira, 
Uruguaiana, RS. O ovino 
jovem foi o grande campeão 
desta Expointer.

Além dos dois Leilões 
promovidos pela Brastexel- Associação 
Brasileira dos Criadores de Texel,  
houve vários negócios diretos entre os 
criadores no galpão onde estavam os 
ovinos.

Maria Tereza Queirolo, presidente 
da Brastexel considerou muito boas 
as médias alcançadas pela raça na 
Expointer. São preços reais, disse. 
Lembrou que muitos criadores optaram 
por não vender seus animais mais 
jovens porque são reserva genética das 

cabanhas. A maioria deles são genética 
de origem inglesa que os cabanheiros 
preferem preservar em seus campos, 
avaliou a presidente.

O mapa da Knorr aponta as seguintes 
médias: nove fêmeas  Puros de Origem 
com cria ao pé, R$ 5.877,78; 35 fêmeas 
Puras de Origem, R$ 3.136,57 e 19 
machos, Puros de Origem, R$ 4.036,84.

Houveram compradores do Mato 
Grosso, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

TEXEL MARCA EXPO NACIONAL PARA JANEIRO DE 2014

>>
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O Julgamento de Admissão Zootécnica nas 

exposições oficiais de ovinos é obrigatório para todos os 
animais levados para Julgamento de Classificação Deverá 
ser realizado por uma comissão, preferencialmente, 

ou por um único jurado, devendo ser composta 

obrigatoriamente por um Inspetor Técnico da ARCO e 

ou por Jurado Efetivo membro do Colégio de Jurado das 

Raças Ovinas – CJRO. 

É de competência do(s) Jurado(s) de Admissão, a 

conferência da individualização dos animais através das 

tatuagens de registro, de identificação, dos códigos de 
rebanho, bem como a conferencia da dentição e o correto 

enquadramento do animal na categoria em que estiver 

inscrito, observando nestes itens, os que dizem respeito a 

causas de desclassificação, ainda a falta de padrão racial, 
de qualidade, de preparo ou trato e de adestramento 

pode ser motivo para a não admissão do animal, além 

de quando observado animais submetidos a manejos 

inadequados no evento, considerando-se maus tratos 

também haverá a desclassificação do mesmo.
Neste julgamento também deverá ser verificado, 

quando exigidos, atestados de fertilidade de fêmeas e 

machos, machos que no ato da admissão apresentarem 

divergências na palpação escrotal com o laudo de 

andrológico, serão desclassificados, como também 
aqueles que apresentem defeitos congênitos, 

comprometendo a sua função zootécnica. 

A pesagem dos animais também compõe o 

julgamento de admissão e dever-se-á observar as 

tabelas de pesos mínimos e máximos, reenquadrando ou 

deslcassificando os animais que não obtiverem os pesos 
exigidos por sua raça. As Associações Promocionais 

de Raça devem apresentar ao Conselho Deliberativo 

Técnico os pesos para as respectivas categorias de 

julgamento de classificação de suas raças.
Ao término do julgamento de admissão zootécnica 

os responsáveis deverão fornecer relatório assinado 

contendo todos os animais admitidos e desclassificados, 
bem como as justificativas para o mesmo. A decisão da 
comissão ou jurado único é soberana e irrecorrível no 

evento.

Diante de tudo que foi descrito é que ressaltamos 

a importância do Julgamento de Admissão, pois a sua 

eficiência trará reflexos definitivos no Julgamento de 
Classificação e a garantia para Expositores, Jurados de 
Classificação e futuros compradores que os animais 
daquele evento estão regulares e cumprem as normas da 

Portaria nº 108 do MAPA. 

Ao finalizar seu pronunciamento Edemundo ratifica 
a importância e o grau de exigência do Julgamento 

de Admissão Zootécnica e que o mesmo qualifica o 
Julgamento de Classificação.

Conversando com...

A importância 
do julgamento 
de admissão

“Qualifica o julgamento de classificação”

Médico Veterinário – Superintendente Substituto 
do RGO e Coordenador do Colégio de Jurados das 
Raças Ovinas. 

Edemundo Ferreira Gressler 
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Ingredientes: 
- 02 carrés de cordeiro;
- Azeite de oliva;
- Alho picado;
- Alecrim e sal a gosto.

Molho de iogurte e menta
- 01 pote de iogurte natural;
- Menta picada finamente;
- 01 pimenta dedo de moça picada;
- 01 colher ( chá ) de coentro picado;
- 01 colher ( chá ) de açúcar;
- 01 dente de alho picado;
- 01 pitada de sal.

Molho Harissa
- 04 pimentas dedo de moça picadas;
- ¼ de colher ( chá ) de cominho em pó;
- 02 colheres ( chá ) de sal grosso;
- 01 dente de alho picado;
- Azeite de oliva extra virgem.

Modo de preparo: 
Pincele o carré de cordeiro com uma mistura de 

azeite, alho e alecrim e deixe descansar por alguns 
minutos. Coloque na grelha até atingir o ponto desejado. 

Molho de iogurte e menta: misture numa tigela partes 
iguais de menta, coentro, alho e pimenta dedo de moça. 
Junte o iogurte, açúcar, sal e misture bem. Reserve

Molho harissa: misture numa tigela a pimenta dedo 
de moça, o sal grosso, alho, azeite e cominho. 

Montagem: corte o carré e distribua nos pratos. 
Se preferir sirva os molhos em pequenos potes 
separadamente. Para acompanhar, salada com folhas, 
tomate cereja temperada com azeite, vinagre balsâmico, 
sal e pimenta do reino a gosto.

Carré com dois molhos
Que tal esperimentar esta receita com cordeiro neste Natal?

Receita
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Raças

Confraternização 
e homenagens

EXPOINTER 2013

N
a noite do dia 26, a “casinha” do Corriedale 

ficou pequena para receber tantos 

convidados, que atenderam o convite para 

confraternizar e homenagear pessoas que 

muito fizeram pela raça e pela Associação. Um grupo de 

senhoras corriedalistas ajudou na arrumação do espaço, dando 

valioso suporte à presidente. 

Cristina Soares Ribeiro, 1ª Secretária, foi a mestre de 

cerimônia, conduzindo o roteiro programado, agradecendo as 

autoridades que prestigiaram o evento. 

A seguir a presidente Elisabeth Lemos saudou os 

presentes, fez uma breve explanação da situação da 

ABCCorriedale, elogiou aqueles que contribuíram fazendo 

doações e que compreenderam a necessidade da venda dos 

números da rifa da TV LED 42 polegadas Full HD, que seria 

sorteada naquela instante. O sorteio foi feito pela jovem Luisa 

e os felizardos foram Cristina e Lauro Antônio Fittipaldi.

A ABCCorriedale possui um troféu que é entregue à 

família daqueles que deixaram para os corriedalistas “Um 

Bom Legado”. Neste ano, os homenageados foram Joaquim 

Soares Filho e Gil Dutra de Farias. 

Prosseguindo foi projetado o vídeo sobre a vida do 

primeiro homenageado e a presidente enalteceu o trabalho 

desenvolvido pelo grande amigo que Seu Joaquim foi. A 

família de Joaquim Soares Filho recebeu a homenagem e seu 

filho Paulo Sergio Soares agradeceu emocionado. 

Na sequência o vídeo contando a trajetória da Cabanha 

Tapera Branca e seu proprietário Gil Dutra de Farias. A 

presidente lembrou o grande legado deixado pelo “Seu Gilão”. 

Filhos e netos receberam o troféu das mãos da Sra. Lidia 

Azevedo Soares, Presidente de Honra da Corriedale e, em 

nome da família, falou agradecido o filho Nei. A filha Virginia 

entregou um quadro contendo a Oração da Ovelha, escrita 

pelo Se Gil, para que fique perpetuada nas paredes da “casinha 

do Corriedale”. 

Mais uma merecida homenagem foi criada na gestão 

passada, que incentiva o trabalho dos jovens, que serão o 

futuro da Associação, dando continuidade ao trabalho de seus 

pais e avós. Neste ano foi indicado João Antônio Fittipaldi 

para receber o troféu “Jovem Corriedalista”, pois desde cedo 

esteve ao lado dos ovinos, sempre mostrando dedicação. João 

Antônio, mais conhecido como Bola, recebeu a homenagem 

das mãos de seus orgulhosos e emocionados pais Cristina e 

Lauro. Bola fez um agradecido reconhecimento aos que o 

ajudaram e à Associação.

Aproveitando a oportunidade a ARCO, através de seu 

presidente Paulo Afonso Schwab, fez elogios à dedicação do 

João Antônio, que vinha fazendo um estágio para se tornar 

técnico, sendo aprovado para assumir o cargo. Schwab 

chamou Francisco Perelló, Superintendente do Registro 

para que neste momento fizesse o credenciamento do novo 

técnico. Sendo assim foram apostas as assinaturas no 

contrato de credenciamento.

Anunciando a aposentadoria como técnico, o pai Lauro 
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Fittipaldi entregou suas tatuadeiras ao fi lho e a ARCO prestou homenagem, agradecendo o 

trabalho competente feito ao longo dos anos, entregando-lhe uma signifi cativa placa.

Mais uma vez a presidente agradeceu a participação de todos e convidou que fi cassem 

cofraternizando, desfrutando do coquetel oferecido.

ABCCORRIEDALE DIVULGA O CALENDÁRIO DAS 
EXPOSIÇÕES DE VERÃO

 
AGROVINOS - 15 A 19 DE JANEIRO - BAGÉ

 
FEOVELHA   - 29 deJANEIRO a 02 de FEVEREIRO - PINHEIRO MACHADO

 
EXPO-FEIRA VERÃO - 12 a 16 de FEVEREIRO - HERVAL

 
III NACIONAL DO RAÇA CORRIEDALE - 20 a 23 de FEVEREIRO - JAGUARÃO

>>
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