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Congressos 

técnicos, curso

 e exposições 
movimentam a 

ovinocultura 
no país
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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Confira os resultados da Feira Nacional 
Rotativa de Ovinos. A qualidade dos 
animais anuncia uma Expointer competitiva

pretente qualificar e 
organizar a cadeia produtiva 
da ovinocultura no país
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e tenha resultados!

Anuncie
na Revista ARCO

O primeiro semestre de 2014 contou com 

importantes eventos de fomento e atualização 

da ovinocultura do país, como os Congressos 

Mundial da Raça Ideal, o Brasileiro da Raça Santa Inês, e o Mundial da Raça 

Corriedale, além do curso de atualização de jurados da raça Suffolk, e os três 

encontros técnicos regionais de inspetores da ARCO. Em todos, conferimos 

o interesse por parte de criadores, técnicos e, especialmente, das associações 

promocionais de raça em buscar novos caminhos para o aprimoramento 

e desempenho de seus respectivos rebanhos. E essas discussões pelo 

desenvolvimento da ovinocaprinocultura não têm ocupado espaço tão 

somente em eventos especializados. Exemplos disso são os vários programas 

para o crescimento do setor no país, e falo, particularmente, do PNDO 

(Programa Nacional de Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura), que está 

sendo elaborado pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Caprinos e 

Ovinos, o qual deve servir de base para organizar a cadeia produtiva que 

hoje se encontra estagnada, não atendendo, se quer, a demanda do mercado 

interno.

Também cabe ressaltar, entre outros eventos do semestre, a Feira 

Nacional Rotativa de Ovinos, a FENOVINOS, que este ano aconteceu em 

Santiago, no Rio Grande do Sul, e mais uma vez superou as expectativas 

dos organizadores e expositores, tanto em número de animais, quanto na 

qualidade genética vista em pista.

Mas, o segundo semestre vem aí, e mais eventos de fomento ao setor estão 

previstos, como a Expointer, as Nacionais das raças Santa Inês e Dorper e 

White Dorper, reuniões técnicas, bem como a identificação do grupamento 

genético Soinga, entre outros. Mas, enquanto eles não acontecem, convido a 

todos para conferirem o registro do que foi assunto, e o que é importante para 

a ovinocultura brasileira.

Boa leitura!

Paulo Afonso Schwab

Presidente
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o PNDO deve servir 

como base a fim de 

organizar a cadeia 

produtiva, já que 

nos últimos anos 

a informalidade 

e outros fatores, 

como a omissão de 

dados, a falta de 

políticas públicas 

e o desinteresse 

de produtores 

e frigoríficos no 

comprometimento 

das negociações, 

impediram o aumento 

dos rebanhos no país

Programa Nacional 
pretende qualificar a 
cadeia produtiva da 
Ovinocaprinocultura

Desde que assumiu a Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de 
Caprinos e Ovinos, Paulo Afonso 

Schwab, presidente da Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos - ARCO, já 
participou de muitas reuniões para debater 
o Programa Nacional de Desenvolvimento 
da Ovinocaprinocultura – PNDO, que é uma 
parceria da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), SEBRAE Nacional, 
ARCO e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA.

O PNDO visa qualificar a cadeia da 
ovinocaprinocultura priorizando ações na 
produção, indústria e comercialização. 
Inicialmente, o programa será executado em 
quatro regiões do país: Sul, Sudeste, Nordeste 
e Centro-Oeste. 

De acordo com o presidente Schwab, 
o PNDO deve servir como base a fim de 
organizar a cadeia produtiva, já que nos últimos 
anos a informalidade e outros fatores, como a 
omissão de dados, a falta de políticas públicas 
e o desinteresse de produtores e frigoríficos 
no comprometimento das negociações, 
impediram o aumento dos rebanhos no país. 
“O consumo médio atual de carne ovina, por 

exemplo, não ultrapassa 0,4 Kg per capita, 
e a produção não atende o mercado interno, 
que importa carne de países vizinhos. Temos 
condições de mudar esse cenário, e o programa 
é uma excelente iniciativa para começarmos a 
transformar essa realidade”, disse ele.

O Programa Nacional de Desenvolvimento 
da Ovinocaprinocultura pretende executar 
quatro projetos pilotos, um em cada região, 
que devem ser utilizados como referência 
para atrair mais produtores e indústrias. 
“Embora ainda estejamos discutindo formas 
de apresentação e parcerias para a execução 
do projeto, o PNDO já é uma realidade, o 
primeiro passo para que possamos qualificar 
e aumentar os rebanhos, agregar valor à carne 
ovina e caprina, aumentar a renda do produtor, 
e, sobretudo, atender a demanda do mercado 
interno, que é cada vez maior”, pontuou 
Schwab.

Aqueles que desejarem obter mais 
informações sobre o PNDO, podem acessar 
o link http://www.agricultura.gov.br/arq_
editor/file/camaras_setoriais/Caprinos_e_
ovinos/38RO/App_PNDO_38RO_Caprinos.
pdf e visualizar a apresentação disponível do 
programa.
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Congresso Ideal

No ano em que se comemora os 
80 anos da introdução da Raça 
Ideal no Brasil, a realização do 

Congresso Mundial da Raça reuniu a 
Associação Brasileira de Criadores de 
Ideal, Sociedad de Criadores de Ideal 
del Uruguay e a Asociacion Argentina 
Criadores Ideal,  entre os dias 22 e 26 de 
abril, promovendo o compartilhamento 
de experiências e o aprimoramento 
dos criadores, além de exposição, 
julgamento, comercialização e uma 
extensa programação científica e social 
para todos os participantes.

Segundo a presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Ideal - 
ABCI, Cleusa Piegas, as tratativas para 
a realização do evento tiveram início 
durante a Expointer 2013. “Tínhamos 
um enorme desafio pela frente, mas 
já sabíamos que nossos companheiros 
do Uruguai aceitariam junto conosco 
a tarefa, e a Argentina também, não se 

furtou em ser 
parceira”, disse 
a presidente que 
complementou: 
“E o sucesso do 
Congresso está aí para comprovar que o 
engajamento e a parceria deu certo.”

A gira começou na Argentina, na 
Cabanha El Caranda, de propriedade de 
Roberto Surt, que é também o presidente 
da Asociacion Argentina Criadores Ideal. 
De acordo com a comissão organizadora, 
compareceram à atividade na vizinha 
Argentina cerca de 300 pessoas.

O outro encontro dos idealistas 
aconteceu no Uruguai, iniciando pela 
Cabanha El Progresso, de Juan Lorenzelli, 
e encerrando na Cabanha Anita, 
pertencente à família Martinicorena, cujo 
um dos proprietários é o senhor Fernando 
Martinicorena, presidente da Sociedad de 
Criadores de Ideal del Uruguay.

Já em solo brasileiro, no dia 24 de 

abril, a Cabanha Nova Aurora e Anjo da 
Guarda e a Cabanha Santa Ângela foram 
as anfitriãs, onde também receberam, 
segundo a organização mais de 300 
participantes.

Depois dos três Dias de Campo, os 
congressistas deram início as atividades 
científicas e apresentação de trabalhos. 
Neste mesmo dia (25/04) houve, também, 
a oficina de Esquila Tally-Hi, a Vitrine da 
Carne Ovina, e a Parada Ideal, quando 
300 animais da raça percorreram as ruas 
de Uruguaiana, seguidos de modelos da 
Grife Ovelha Urbana da estilista bajeense 
Helena Uberti. Logo após, um delicioso 
carreteiro preparado pela equipe da 
Farsul, sob o comando de Francisco 
Schardong, foi servido na praça para mais 
de 1000 pessoas.

Brasil, Uruguai e 
Argentina reunidos em 

nome da Raça Ideal
Congresso Mundial foi 

sucesso de público e 
resultados para a raça

A presidente Cleusa Piegas durante os trabalhos técnicos do Congresso A representação feminina da ABCI
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Julgamento de 
classificação

Outro momento do Congresso lembrado por Cleusa 
foi o julgamento de classificação e a qualidade dos ovinos 
inscritos. Atuaram como jurados, Danilo da Rosa Farias, 
Pablo Masello e Roberto Surt, como árbitro. Os grandes 
vencedores do certame foram, na categoria rústicos, 
Cabanha Nova Aurora e Vale do Camoaty, e entre os 
animais a galpão, cabanhas Água Fria e Cerro Chato, 
machos e fêmeas, respectivamente.

Já no remate, o animal mais valorizado foi a fêmea 
de tatuagem 1002, da Cabanha Anita, do Uruguai, 
comercializada por R$ 15 mil.

A evolução da raça
Entre os saldos positivos do Congresso, a 

presidente destaca a aquisição de cinco novos 
associados para a entidade, o estreitamento das 
relações entre as associações e os idealistas dos três 
países e, sobretudo, o reconhecimento como raça de 
dupla aptidão, produção de lã fina e carne. 

No encontro técnico, Brasil, Argentina e Uruguai 
lavraram um documento que foi entregue a Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO, que 
moderniza o standard racial, transformando o Ideal 
em uma raça de duplo propósito, de lã fina, sem 
designação de percentuais de carne e lã. Além disso, 
o documento define, também, a finura da lã, que 

antes era de 22 a 26,4 micras, e 
a partir do Congresso, passou a 
ser de 19 a 26,4 micras, mantendo 
as características de qualidade, 
comprimento de mecha, coloração 
branca e rendimento ao lavado. 
“Seguimos trabalhando com a 
produção de lã fina e de carne, 
agora com mais liberdade”, 
destaca Cleusa.

O Congresso Mundial da 
Raça Ideal teve o patrocínio da 
Farsul, Senar, Sebrae, Programa 
Juntos para Competir, Paramount 
Têxteis, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – 
MAPA e o apoio da Prefeitura 
Municipal e Sindicato Rural de 
Uruguaiana, ARCO, Unipampa, 
Biscoitos Zezé, Sicredi e Hotel 
Glória.O superintendente do Serviço de Registro Genealógico da ARCO, Edemundo Gressler, 

e a presidente Cleusa Piegas

A presidente da associação brasileira durante a assinatura do documento que 

moderniza o standard racial do Ideal
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Campo
Machos PO
Trio Grande Campeão – Box 36, tatuagens 
1345, 1389, 1403 e 1409, Expositor Con-
domínio Agropecuário Nova Aurora/Anjo da 
Guarda, Cabanha Nova Aurora
Trio Reservado de Grande Campeão – Box 
38, tatuagens 1928, 1892 e 1970, Expositor José 
Azhaury Macedo Linhares, Cerro Chato
Melhor Animal Macho PO – Box 36, tatuagem 
1345
Fêmeas PO
Trio Grande Campeão – Box 35, tatuagens 
665, 671 e 689, Expositor Renato Carpes da 
Costa e José Ouvídio da Costa, Vale do Ca-
moaty
Trio Reservado de Grande Campeão – Box 
34, tatuagens 1913, 1910 e 1879, Expositor José 
Azhaury Macedo Linhares, Cerro Chato
Melhor Animal Fêmea PO – Box 35, tatuagem 
671

Galpão
Machos PO
Grande Campeão – Box 26, tatuagem 4911, 
Expositor Flor Amaral, Dr., Cabanha Água Fria

Reservado de Grande Campeão – Box 21, 
tatuagem 1363, Expositor Condomínio Agro-
pecuário Nova Aurora/Anjo da Guarda, Ca-
banha Nova Aurora
Terceiro Melhor – Box 27, tatuagem 2815, 
Expositor Sady Dornelles Ferreira e Kleber da 
S. Ferreira, Fazenda Paraíso
Quarto Melhor – Box 29, tatuagem 1503, Ex-
positor Mauro Gonçalves da Silva, Cerro Alto
Melhor Velo Macho PO – Box 26, tatuagem 
4911
Fêmeas PO
Grande Campeã – Box 11, tatuagem 1984, 
Expositor José Azhaury Macedo Linhares, Cerro 
Chato
Reservada de Grande Campeã – Box 9, 
tatuagem 5382, Expositor Flor Amaral, Dr., 
Cabanha Água Fria
Terceira Melhor – Box 13, tatuagem 697, Ex-
positor Renato Carpes da Costa e José Ouvídio 
da Costa, Vale do Camoaty
Quarta Melhor – Box 3, tatuagem 1270, Ex-
positor Condomínio Agropecuário Nova Aurora/
Anjo da Guarda, Cabanha Nova Aurora
Melhor Velo Fêmea PO – Box 11, tatuagem 
1984

O Congresso não será o 
único evento festivo para 
comemorar os 80 anos de 

inserção da raça no Brasil. 
A presidente Cleusa afirma 

que outros eventos estão 
programados, inclusive 

durante a Expointer, 
que vai contar com uma 
programação especial e 

diversificada.
O primeiro evento previsto 

é o lançamento de um 
livro, de autoria de Elma 

Santa’Ana e fotos de José 
Carlos Longhi, que acontece 

no dia 1° de setembro, às 
19h, na Casa Rural. 

Já no dia 02, entram em 
pista para o tradicional 

julgamento de classificação 
os 42 animais inscritos, 
que serão avaliados por 

João Degrazia Matas Solés. 
Neste mesmo dia, à noite, 
a ABCI recebe criadores e 

convidados para o coquetel 
de entrega de prêmios, no 

estande da Associação.
Na quarta-feira, dia 03 

de setembro, a partir das 
10h, uma assembleia geral 

ordinária está prevista entre 
os associados, e, na parte 

da tarde, o público vai 
prestigiar a 11ª edição do 

Ideal Moda Fashion, evento 
de sucesso garantido.

Durante a noite do dia 03, 
logo após o término do Ideal 

Moda Fashion, acontece 
o remate Rosetas de Ouro 
e Naturalmente Ideal, que 

culminará com o lançamento 
da Grife Ideal, e show do 

cantor Elton Saldanha.
 A programação da raça 

na exposição termina dia 
04, com a degustação de 
trigo, ao meio dia, feito 

pelo Presidente de Honra 
da entidade, José Ovídio 

Gomes da Costa, e, à 
noite, o grande churrasco 

de confraternização dos 
criadores associados.

Expointer
Julgamento e seus principais resultados

Rebanhos de muita qualidade 

foram vistos nas propriedades 

que receberam as atividades 

de campo do Congresso

O carreteiro serviu mais de 

1000 pessoas no centro de 

Uruguaiana
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Os três presidentes, Cleusa Piegas, do Brasil,  
Fernando Martinicorena, do Uruguai, e Roberto Surt, 
da Argentina

O presidente da ARCO, Paulo Afonso Schwab

Vitrine da Carne Gaúcha

Parada Ideal com modelos da Grife Ovelha Urbana

Autoridades nacionais e internacionais na Parada Ideal

Trezentos ovinos percorreram as ruas de Uruguaiana
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ABCDorper Produtores já recebem duas vezes 

mais pela carne de cordeiro

Em parceria com seus representantes 
regionais, a Associação Brasileira 
de Criadores de Dorper 

(ABCDorper) quer mostrar para todo 
o País as peculiaridades e exemplos 
que estão dando certo na ovinocultura 
nacional. Sua proposta é estimular a 
organização da cadeia produtiva e atrair 
investidores para um segmento em franca 
expansão no agronegócio brasileiro. 
Depois do Mato Grosso do Sul, onde uma 
iniciativa inédita ajuda na formação de 
escalas para abate, e do Pernambuco, que 
comemora a queda das barreiras sanitárias, 
chegou a vez do Ceará demostrar que tem 
tradição na criação de ovinos e pode vir 
a ser um grande fornecedor nacional de 
carne de cordeiro.

Na verdade, é neste cantinho do Brasil 
onde está o terceiro maior rebanho de 
ovinos. Com pouco mais de 2,3 milhões 
de cabeças, perde apenas para os estados 
do Rio Grande do Sul e Bahia em volume 
de cabeças. "Mas não se enganem. Se o 
clima permanecesse regular, poderíamos 
aumentar nosso rebanho cinco vezes ou 
mais", exalta o criador Manoel Carlos 

Fontenele, 
dono da Dorper 

Cauipe, no município 
de Caucaia (CE) e representante da 

ABCDorper.
Conhecida popularmente por 

"miúnça", a ovinocultura regional 
caracteriza-se pelo sertanejo, que não tem 
grandes dimensões de terras para criar gado 
e mantém alguns ovinos para o sustento 
da família. Boa parte do rebanho está 
pulverizado em pequenas propriedades 
rurais. Os volumes mais significativos se 
concentram no Sertão de Inhamuns, em 
cidades como Tauá e Santa Quitéria, e no 
Sertão Central, com destaque a Quixadá 
e Quixeramobim. O manejo do plantel 
ocorre em regime extensivo de caatinga, 
mas é comum produtores administrarem 
ração para promover um acabamento de 
carcaça antes do abate.

Mesmo em meio a uma seca atípica 
que já dura cinco anos, os produtores 
ressentem menos as dificuldades, 
especialmente quem trabalha com raças 
mais rústicas e adaptadas, como é o caso 
do Dorper e do White Dorper, de origem 
sul-africana. Fontenele enxerga como erro 
grave a falta de interesse por parte dos 
produtores em usar carneiros registrados 
nas ovelhas comerciais. Preferem usar 
mestiços, que são mais baratos, mas de 
produtividade duvidosa. "Muitos me 
procuram querendo comprar meio-sangue 
Dorper ou White Dorper, mas não vendo. 

E n t e n d o 
que a missão 

destas raças é servir o 
consumidor com uma carne de cordeiro 
de primeiríssima qualidade, nada mais 
que isso", defende.

Uma cultura que pode mudar, quando 
mais desses produtores perceberem que 
os custos adicionais com reprodutores 
puros são amortizados facilmente 
pelos ganhos gerados na heterose e 
pelo rendimento extra de carcaça do 
rebanho. E isso ocorre de forma quase 
imperceptível. "Mesmo assim, relutam 
um pouco em pagar cerca de R$ 2 .000,00 
num bom reprodutor", brinca Fontenele.

Os abates de ovinos costumam ser 
realizados em um frigorífico credenciado 
no Serviço de Inspeção Estadual 
(SIE), que pertence a um grande grupo 
empresarial. Os produtores recebem, 
em média, entre R$ 7,00 e R$ 8,00 por 
quilo vivo, nada menos que o dobro do 
que recebiam em um passado não muito 
distante. A explicação está na qualidade 
conferida na produção nacional e no 
sabor da carne que surpreende cada 
vez mais o paladar dos brasileiros. 
Até mesmo aquelas donas de casa que 
resistiam ao consumo dessa carne por 
experiências negativas no passado. 
Algo que acontecia porque os animais 
eram abatidos velhos e por isso tinham 
gosto e cheiro fortes, o que não ocorre 
quando ainda cordeiros. "Se carneiros 
registrados são fundamentais nesse 
processo, melhor seria se os produtores 
unissem forças para comprar animais 
suficientes para fazer repasse em todas as 

Por Pec Press® - Imprensa Agropecuária
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A ovinocultura
cearense 

cabanhas envolvidas", sugere Fontenele.
Enquanto a cadeia não se organizar e 

promover um envolvimento mais atuante 
por parte dos frigoríficos e abatedouros, a 
"carne de moita" (clandestina) continuará 
imperando. "Isso acontece porque aqui 
no Ceará é comum famílias manterem 
três ou quatro animais no fundo no quintal 
para vender nas feiras quando precisam 
de dinheiro", explica o empresário Victor 
Sampaio, proprietário da Campomar, 
empreendimento que envolve a criação de 
ovinos Dorper e White Dorper, além de um 
empório de cortes especiais de cordeiro e um 
restaurante no sul de Fortaleza.

Para suprir a carência de bons produtos, 
o empresário formalizou parcerias com 
outros produtores. A preferência é por 
cordeiros de cruzamento industrial entre o 
Dorper ou White Dorper com Santa Inês. 
"Em troca, remunero acima dos preços de 
mercado e estou disposto a negociar com 
novos fornecedores, desde que sigam nosso 
modelo. Dentro do programa, os cordeiros 
obrigatoriamente são abatidos aos seis meses 
de vida ou até menos" esclarece o empresário.

Produção
No Ceará, a carne de origem conhecida 

tem destino certo: a Capital, onde a matéria-
prima é a vedete de restaurantes e chega a 
custar mais que a lagosta. A preferência é 
por cordeiros com menos de cinco meses. 
"A carne do carré de um cordeiro com 
idade superior é mole demais e não se 
sustenta na costela", informa Fontenele.

Uma grande fornecedora é a CIALNE 
(Companhia de Alimentos do Nordeste), 
que detém nada menos que 8.000 fêmeas, 
entre matrizes e ovelhas que ainda 
não atingiram idade reprodutiva. Para 
fornecer alimentos de eximia qualidade 
e reduzir custos, trabalham apenas 
com inseminação artificial, alcançando 
taxas de fertilidade acima de 75%. As 
doses de sêmen são das raças Dorper e 
White Dorper, que resultam em índices 

de mortalidade menores, mais peso ao 
desmame e melhor conversão alimentar. 
"Os cordeiros são abatidos aos 4,5 meses 
para satisfazer os consumidores mais 
exigentes. Produzimos aproximadamente 
200 toneladas de carne por ano. Nossos 
produtos abastecem restaurantes em todo 
o Estado", afirma Rafael Carneiro, Diretor 
de Operações Logísticas e Agropecuária da 
CIALNE, ressaltando que apenas o abate é 
terceirizado.

Dorper e White Dorper
De 29 de novembro a 07 de dezembro, a 

Associação Brasileira de Criadores de Dorper 
e White Dorper - ABCDorper realiza a Nacional 
Dorper & White Dorper 2014. O evento acontece no 
Parque de Exposições de Salvador, Bahia, durante 
a Feagro. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 3816 0186, ou no site www.abcdorper.
com.br.
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No atual sistema de registro genealógico dos 

ovinos brasileiros já estão incluídas informações 

para o emprego de seleção assistida pelo genótipo. 

Tendo sido oficializada pelo Ministério da Agricultura 

a inclusão nos dados do pedigree das informações 

quanto a presença dos alelos Booroola no gene 

BMP1R (Souza et al, 2001) e Vacaria no gene GDF-9 

(Souza et al., 2011), ambas disponibilizadas para o 

setor produtivo pela Embrapa Pecuária Sul (Souza & 

Moraes, 2010; Souza & Moraes, 2013).

A mutação Booroola foi introduzida nas raças 

Texel e Corriedale, entretanto o registro de animais 

puros por cruza portadores, ainda depende da 

continuidade de um programa de controle de 

gerações. Os produtos desses animais com geração 

controlada poderão ser registrados como RGB 

BASE, RD ou SO, buscando atingir novamente a 

pureza racial desejada, porém incluindo o gene 

determinante de prolificidade. 

Alternativamente a mutação Vacaria foi detectada 

numa frequência entre 10-20% no rebanho puro 

de origem da raça Ile de France. Neste caso, uma 

tomada de decisão pelo uso da mutação como 

fator de agregação de valor na comercialização 

de reprodutores ou para incremento da produção 

de cordeiros depende apenas dos produtores e do 

acesso à informação.

No atual cenário da produção ovina, com foco 

na produção de carne, mas com elevados custos 

de produção, os ovinocultores estão ávidos por 

alternativas que aumentem a rentabilidade de 

seu negócio. Assim, aumentar a taxa de cordeiros 

nascidos e desmamados via prolificidade usando 

os alelos Booroola ou Vacaria se configura como 

uma possibilidade. Neste sentido, a questão que se 

apresenta é: Se eu usar as duas mutações vou ter 

melhores resultados?

Um dos objetivos de um projeto de pesquisa 

já em conclusão na Embrapa Pecuária Sul foi de 

investigar alguns índices reprodutivos de ovelhas 

duplo heterozigotas para as mutações Booroola e 

Vacaria em um rebanho experimental ½ sangue Ile 

de France.

Foi avaliada a taxa de ovulação em 229 fêmeas 

aos oito, vinte, trinta e dois e quarenta e quatro 

meses de idade, bem como as percentagens de 

cordeiros nascidos e desmamados em 211 partos 

entre os anos de 2010 e 2013. Na Tabela 1 são 

apresentadas as médias das variáveis medidas 

em cada genótipo. Essas médias mostram a 

superioridade no desempenho dos animais 

portadores, ressaltando a taxa de ovulação ainda 

maior quando os dois alelos estão presentes, 

porém este aumento na taxa de ovulação não 

foi acompanhado de aumento no percentual de 

cordeiros nascidos ou desmamados.

Tabela 1. Valores médios da taxa de ovulação, 

percentual de cordeiros nascidos e desmamados nos 

genótipos avaliados incluindo as mutações Booroola 

e Vacaria.
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Carlos José Hoff de Souza, Embrapa Agricultura e Pesca
José Carlos Ferrugem Moraes, Embrapa Pecuária Sul
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Letras minúsculas diferentes nas colunas indicam médias diferentes P<0,05

Genótipos das fêmeas       Taxa de ovulação   % Cordeiros nascidos     % Cordeiros desmamados
     BNNN   2,16±0,83b  1,56±0,70 b     1,12±0,77 b

     NNVN   2,07±0,81b  1,49±0,76 b     1,22±0,77 b

     BNVN   3,08±1,13c  1,35±0,78 b     1,09±0,67 b

     NNNN   1,31±0,51a  1,10±0,59a     0,87±0,64a

A introdução dos alelos Booroola e Vacaria 

trouxeram um incremento em torno de 60% no número 

de ovulações por ciclo, enquanto que a presença de 

ambos alelos aumentou a taxa de ovulação em 135%. 

A presença de um dos alelos Booroola ou Vacaria ou 

a presença de ambos trouxe um incremento similar na 

taxa de cordeiros nascidos e desmamados ao redor de 

30% em relação as ovelhas não portadoras.

Os resultados nas ovelhas duplo heterozigotas 

em princípio indicam maiores perdas de ovócitos 

ovulados. Ou seja, esses ovócitos não chegaram 

ao útero, não foram fertilizados, ou ainda, se 

fertilizados não lograram a formação de um feto a 

termo. Os possíveis mecanismos envolvidos estão 

em investigação, entretanto, a recomendação de não 

utilizar simultaneamente os dois alelos decorre da 

possível ocorrência de prolificidade excessiva, devida 

as maiores taxas de ovulação, acompanhadas e maior 

perda embrionária que leva a desempenho similar nos 

genótipos que carreiam apenas uma das mutações. 

Um resumo dessas diferenças entre as ovelhas duplo 

heterozigotas (BNVN) e as portadoras de apenas um 

alelo (BNNN e NNVN) está ilustrado na Figura 1. 

Assim, no presente estado do conhecimento a 

recomendação quanto ao uso das mutações Booroola 

e Vacaria é de que ambas devem ser utilizadas em 

rebanhos separados e no caso de introdução em novos 

rebanhos, os produtores devem acessar as informações 

disponíveis junto a Associação Brasileira de Criadores 

de Ovinos e Embrapa Pecuária Sul.
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XXVI FENOVINOS 
de organizadores

Realizada em Santiago/RS entre os dias 14 e 18 
de maio deste ano, a XXVI FENOVINOS – 
Feira Nacional Rotativa de Ovinos – superou as 

expectativas das entidades promotoras, Sindicato Rural de 
Santiago, Unistalda e Capão do Cipó e Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos – ARCO. O evento contou com 
uma participação expressiva de produtores e simpatizantes 
do setor, bem como de animais inscritos; oficialmente, 207, 
de 11 diferentes raças, entraram em pista, e o destaque ficou 
por conta da qualidade genética apresentada, fator lembrado 

a todo o momento nas observações dos jurados. Os machos 
e as fêmeas eleitos os melhores nos grandes campeonatos 
disputaram detalhe a detalhe, criando uma expectativa 
ainda maior nos cabanheiros e expositores.

Para Claudio Marimon, um dos três jurados da raça 
Texel, a raça mais numerosa nesta edição, com 98 animais, 

o grande número de ovinos inscritos exigiu muita atenção e 
habilidade dos técnicos. “Pista pesada, com muitas fêmeas, 
e, logicamente, bastante diferentes, o que dificultou um 
pouco o julgamento. Mas, no final, conseguimos fazer um 
bom trabalho, e escolher os melhores da raça”, comentou 
ele, que participou de um julgamento diferenciado, 
proposto pela a Associação Brasileira de Criadores de 
Texel – BRASTEXEL, onde cada um dos três técnicos 
pontuava individualmente os animais, sem discutirem entre 
si a decisão. Os pontos eram expostos em um quadro, que 
esteve à disposição de todos durante o julgamento. No final, 
os resultados eram somados, indicando o campeão e campeã 
de cada categoria. A novidade foi adotada na Mercotexel 
deste ano, que acontece anualmente em Sant’Ana do 
Livramento, e ainda está sendo testada pela associação. 

Mas, o saldo positivo da 26ª edição do evento, foi 
resultado de muito planejamento e dedicação. 

O coordenador geral da feira em Santiago, João 
Gaspar Torres, disse que a equipe dos três municípios 
promotores, Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, se 
empenharam desde a eleição para a cidade sede da 
feira, no ano passado, em Júlio de Castilhos/RS, para 
que a edição deste ano fosse diferenciada. “Procuramos 
organizar uma feira que reunisse todos os seguimentos da 
ovinocultura da nossa região, desde o produtor/expositor, 
até o comerciante”, afirmou ele que contou, ainda, que 
em virtude da realização do evento, as prefeituras, em 
parceria com o Sindicato Rural de Santiago, Unistalda 
e Capão do Cipó, lançaram o Programa de Incentivo à 
Ovinocultura Pró-Cordeiro: “Um dos nossos objetivos é 
aumentarmos a produção, buscando uma melhor escala 
nos abates, e quem sabe, nos tornarmos região polo na 
criação de cordeiros”, finalizou.

O lançamento do programa aconteceu no dia 14, durante 
a abertura oficial da XXVI FENOVINOS, no Complexo 
Esportivo Aureliano de Figueiredo Pinto.

Na avaliação do presidente da ARCO, Paulo Afonso 
Schwab, a organização foi um dos pontos altos do evento. 
“O Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó, 
com o apoio das prefeituras e outros parceiros, conseguiu 
reunir em um único local e em torno da ovinocultura vários 
seguimentos como comércio, maquinário agrícola, oficinas, 
palestras, enfim, inúmeras atividades que envolveram 
durante todos esses dias parte da população urbana e 
rural das três cidades, principalmente de Santiago. Isso, 
com certeza, foi um diferencial e deve ser ressaltado. Os 
organizadores estão de parabéns pelas inovações que só 
agregaram valor a um evento que já é consagrado”, afirmou, 
bastante satisfeito, o presidente.

“O Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e 

Capão do Cipó, com o apoio das prefeituras 

e outros parceiros, conseguiu reunir em um 

único local e em torno da ovinocultura vários 

seguimentos como comércio, maquinário 

agrícola, oficinas, palestras, enfim, inúmeras 

atividades que envolveram durante todos esses 

dias parte da população urbana e rural das 

três cidades, principalmente de Santiago. Isso, 

com certeza, foi um diferencial e deve ser 

ressaltado. Os organizadores estão de parabéns 

pelas inovações que só agregaram valor a um 

evento que já é consagrado”
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Os números e a qualidade dos animais apresentados na 
FENOVINOS anunciaram que a edição deste ano da Expointer 
será bastante competitiva para todas as raças, isso porque muitos 
dos ovinos inscritos também estarão na exposição em Esteio. 
“Pelo que vimos, temos certeza que a Expointer deste ano será 
muito concorrida, principalmente, nas raças Texel e Corriedale”, 
afirmou o técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos 

– ARCO, Claiton de Almeida Severo, um dos jurados de admissão.
Os criadores foram unânimes ao justificar a participação na 

feira rotativa. Todos afirmaram que inscreveram os animais a fim 
de analisar o andamento dos ovinos em pista e, assim, manter 
ou corrigir o preparo para um dos eventos mais importante no 
calendário das exposições. “Desde 1990 inscrevo animais em feiras 
e exposições, e sempre fiz questão de participar da FENOVINOS, 
porque além de ser um excelente período para compra e venda 
de fêmeas, é uma maneira de verificarmos o nível dos animais 
concorrentes, que certamente irão para a Expointer também”, disse 
Luiz Alfredo Horn, produtor da raça Ile de France, em Vacaria/RS.

A Feira Nacional Rotativa de Ovinos também foi uma ótima 
oportunidade para quem firmou negócios, vendendo ou comprando 
genética de ponta.

Dois remates foram realizados durante o evento, um no dia 16, 
da raça Texel, e outro no dia 17, “Ovino Multiraças” e rebanho geral.

No evento da raça Texel, 11 animais PO, 10 fêmeas e um 
machoforam comercializados, totalizando R$ 36.160,00. A média 

entre as fêmeas ficou em torno de R$ 3.376,00 e o macho foi vendido 
por R$ 2.400,00.

Já no leilão do dia 17, foram rematados 21 animais da raça 
Corriedale, dois da PollDorset, um Merino Australiano e 64 ovinos 
gerais. 

As médias geraisdos animais Corriedale ficaram em torno, de R$ 
934,29, do PollDorset em R$ 2.000,00, do rebanho geral em R$ 196, 
61, e o macho Merino Australiano foi vendido por R$ 5.000,00. O 
faturamento total do evento foi de R$ 41.203,00

Como de praxe, durante a edição da FENOVINOS é 
realizada a escolha do município que vai sediar o evento no 
ano seguinte. A eleição deste ano aconteceu no dia 17 de 
maio. Dois municípios se candidataram: Caçapava, que esteve 
representada pelo presidente do Sindicato Rural, Sandro Luis 
Marques Ferreira, e Lavras do Sul, que foi apresentada pelo 
presidente da Associação de Criadores de Ovinos, Dilermando 
Barros.

Participaram da votação todos os expositores presentes 

na XXVI FENOVINOS, em Santiago, que elegeram, após 
uma breve apresentação dos respectivos presidentes, a cidade 
de Caçapava do Sul para a realização da edição de 2015. 
“Agradecemos a confiança de todos e, embora não eleito, 
gostaríamos de contar com o apoio do nosso município vizinho, 
Lavras do Sul, na realização deste grande evento. Esperamos 
por todos em Caçapava ano que vem”, declarou Sandro após a 
contagem dos votos.

A XXVII FENOVINOS está prevista para acontecer 
em maio do próximo ano e deve, mais uma vez, congregar 
ovinocultores de vários Estados do país.

supera expectativas
e expositores

Uma prévia da 
Expointer

Remates

FENOVINOS 2015
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CORRIEDALE | Jurados: Bernardo Iturraldi – in memorian 
- e Daniel Barros
Galpão
Machos
Grande Campeão – Box 77, de Luis Claudio L. Pereira e 
Fernanda Scardoelli e Filhos, Cabanha Santa Cecília, Dom 
Pedrito/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 75, de Oscar Silva 
Vitorino, Cabanha Boa Nova, Santiago/RS
Terceiro Melhor Macho e Melhor Velo da Raça – Box 64, de 
Elisabeth Amaral Lemos, Cabanha Vista Alegre, Pedras Altas/RS
Quarto Melhor Macho – Box 67, de Lauro Antônio Mandarino 
Fittipaldi, Cabanha Letícia, Barra do Quaraí/RS
Fêmeas
Grande Campeã – Box 52, de Luis Claudio L. Pereira e 
Fernanda Scardoelli e Filhos, Cabanha Santa Cecília, Dom 
Pedrito/RS
Reservada de Grande Campeã – Box 50, de Paulo Roberto 
Silva Assunção, Filho e Netos, Cabanha Santa Amália, Bagé/RS
Terceira Melhor Fêmea – Box 44, de Carlos Alberto Teixeira, 
Cabanha Santa Patrícia, Santa Margarida do Sul/RS
Quarta Melhor Fêmea – Box 45, de Elisabeth Amaral Lemos, 
Cabanha Vista Alegre, Pedras Altas/RS
Campo
Machos
Trio Grande Campeão – Box 90, tatuagens 1641(melhor 
animal e melhor velo do trio), 1649, 1619 e 1645, de Claudio de 
Medeiros Bofill, Estância Três Marias, Barra do Quaraí/RS
Fêmeas
Trio Grande Campeão – Box 88, tatuagens 646 (melhor animal 
e melhor velo), 654, 664 e 672, de Oscar Silva Vitorino, Cabanha 
Boa Nova, Santiago/RS
Reservado Trio Grande Campeão – Box 87, tatuagens 1970, 
1977 e 1946, de Elisabeth Amaral Lemos, Cabanha Vista Alegre, 
Pedras Altas/RS
Terceiros Melhor Trio Grande Campeão –Box 86, tatuagens 
1988, 2006 e 2018, de Elisabeth Amaral Lemos, Cabanha Vista 
Alegre, Pedras Altas/RS

Naturalmente Colorido Raça Corriedale | Jurado: Francisco 
Siqueira
Macho

Grande Campeão –NC01, de Paulo Sérgio Soares e Joaquim 
Soares Neto, CabanhaEspinilho, Bagé/RS

CRIOULA | Jurado: Francisco Siqueira
Machos
Grande Campeão – Box 252, de Vinicio Bastos e Celmis Bastos, 
Cabanha Minuano, Julio de Castilhos/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 251, de Vinicio Bastos e 
Celmis Bastos, Cabanha Minuano, Julio de Castilhos/RS

DORPER | Jurado: Sérgio Muñoz
Machos
Grande Campeão – Box 249, de Fabiano Heidrich Costa, 
CabanhaFSabiano, Mata/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 248, de Fabiano 
Heidrich Costa, CabanhaFSabiano, Mata/RS

HAMPSHIRE DOWN | Jurado: Clairton Marques
Fêmea
Grande Campeã – Box 95, de Instituto Federal Farroupilha 
Campus Julio de Castilhos, Cabanha Campus Julio de Castilhos, 
Julio de Castilhos/RS

IDEAL | Jurado: Sérgio Muñoz
Galpão
Machos
Grande Campeão –Box 26, de Sady Dornelles Ferreira e Kleber 
da S. Ferreira, Fazenda Paraíso, Santiago/RS
Reservado de Grande Campeão e Melhor Velo Macho – Box 
30, Adilson Mario Pinto Kruel, Agropecuária Novo Rumo, 
Tupanciretã/RS
Terceiro Melhor Macho – Box 29, de Mauro Gonçalves da 
Silva, Cabanha Cerro Alto, Sant’Ana do Livramento

Principais resultados

...
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Quarto Melhor Macho – Box 22, de José Luiz MaronaPons, 
Cabanha Santa Ângela, Uruguaiana/RS
Fêmeas
Grande Campeã e Melhor Velo Fêmeas – Box 18, de Adilson 
Mario Pinto Kruel, Agropecuária Novo Rumo, Tupanciretã/RS
Reservada de Grande Campeã – Box 09, de Sérgio LuisNadal 
da Luz, Cabanha Tapera, Quaraí/RS
Terceira Melhor Fêmea – Box 13, de Sady Dornelles Ferreira e 
Kleber da S. Ferreira, Fazenda Paraíso, Santiago/RS
Quarta Melhor Fêmea – Box 17, de Flor Duarte e Anderson 
Balbe, CabanhaTaquareira, Santo Antônio da Missões/RS
Campo
Machos
Trio Grande Campeão – Box 33, tatuagens 399, 413, 383 e 401 
(melhor animal), de Adilson Mário Pinto Kruel, Agropecuária 
Novo Rumo, Tupanciretã/RS
Reservado Trio Grande Campeão –Box 34, tatuagens 21, 23 e 
31, de Clovis Fabricio Sanchez, Fazenda da Pedras, Bossoroca/RS
Fêmeas
Trio Grande Campeão – Box 32, tatuagens 356 (melhor 
animal), 348 e 384, de Adilson Mário Pinto Kruel, Agropecuária 
Novo Rumo, Tupanciretã/RS

ILE DE FRANCE | Jurado: João Vasco
Machos
Grande Campeão e Melhor Cabeça da Raça –Box 209, de 
P.A.P Ibirucua – Irmãos Torres, Cabanha P.A.P Ibirucua, Santiago/
RS
Reservado de Grande Campeão – Box 210, de P.A.P Ibirucua – 
Irmãos Torres, Cabanha P.A.P Ibirucua, Santiago/RS
Terceiro Melhor Macho – Box 206, de Luiz Alfredo Horn Junio 
e Filhos, Cabanha São Paulino, Vacaria/RS
Quarto Melhor Macho –Box 204, Luiz Alfredo Horn Junio e 
Filhos, Cabanha São Paulino, Vacaria/RS
Fêmeas
Grande Campeã – Box 194, de Fabiano Cândido de Paula, 
Cabanha São Miguel Arcanjo, Palmeira/PR
Reservada de Grande Campeã – Box 198, de Antônio e Rafael 
Paim, Cabanha Quatro Amigos, Muitos Capões/RS
Terceira Melhor Fêmea – Box 201, Luiz Alfredo Horn Junio e 
Filhos, Cabanha São Paulino, Vacaria/RS

Quarta Melhor Fêmea –Box 191, Luiz Alfredo Horn Junio e 
Filhos, Cabanha São Paulino, Vacaria/RS

MERINO AUSTRALIANO | Jurado: Sérgio Muñoz
Machos
Grande Campeão – Box 06, de Paulo Roberto Moraes Arocha, 
CabanhaInfantada, Santo Antônio da Missões/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 07, de José 
LuisMaronaPons, Cabanha Santa Ângela, Uruguaiana/RS
Fêmeas
Grande Campeã – Box 05, de Geraldo da Paixão Jesus, 
Cabanha Nossa Senhora Aparecida, Bagé/RS
Reservada de Grande Campeã –Box 01, de José Octávio S. de 
Silveira e Sônia Maria C. F. de Silveira, Cabanaha M. Laneira, 
Sant’Ana do Livramento
Terceira Melhor Fêmea –Box 02, de de José Octávio S. de 
Silveira e Sônia Maria C. F. de Silveira, Cabanaha M. Laneira, 
Sant’Ana do Livramento

POLL DORSET | Jurado: Clairton Marques
Machos
Grande Campeão – Box 239, de Cabanha Don Cortes, 
Cabanha Don Cortes, Erechim/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 243, de Cabanha Don 
Cortes, Cabanha Don Cortes, Erechim/RS
Terceiro Melhor Macho – Box 241, de Cabanha Don Cortes, 
Cabanha Don Cortes, Erechim/RS
Quarto Melhor Macho – Box 242, de Agropecuária Vitória 
Ltda, Agropecuária Vitória, Sant’Ana do Livramento
Fêmeas
Grande Campeã – Box 231, de Agropecuária Vitória Ltda, 
Agropecuária Vitória, Sant’Ana do Livramento
Reservada de Grande Campeã – Box 230, de Cabanha Don 
Cortes, Cabanha Don Cortes, Erechim/RS
Terceira Melhor Fêmea – Box 234, de Agropecuária Vitória 
Ltda, Agropecuária Vitória, Sant’Ana do Livramento
Quarta Melhor Fêmea – Box 232, de Agropecuária Vitória 
Ltda, Agropecuária Vitória, Sant’Ana do Livramento

ROMNEY MARSH | Jurado: Sérgio Muñoz
Machos

...

Joaquim Soares Neto, Paulo Afonso Schwab e Edson Hélio Souza Farias
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Grande Campeão – Box 94, de Silvio Barcelos Fabricio, 
Cabanha São João, Bossoroca/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 93, de Silvio Barcelos 
Fabricio, Cabanha São João, Bossoroca/RS

SANTA INÊS | Jurado: EdemundoGressler
Macho
Grande Campeão – Box 229, de Julio Gaspar Noronha 
Saldanha, Cabanha3 Açudes, Santiago/RS
Fêmeas
Grande Campeão – Box 227, de Julio Gaspar Noronha 
Saldanha, Cabanha3 Açudes, Santiago/RS
Reservada de Grande Campeã – Box 228, de Julio Gaspar 
Noronha Saldanha, Cabanha3 Açudes, Santiago/RS

SUFFOLK | Jurado: ClairtonMarques
Machos
Grande Campeão – Box 222, de Vinicio Bastos e Celmis 
Bastos, Cabanha Minuano, Julio de Castilhos/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 223, deVinicio Bastos 
e Celmis Bastos, Cabanha Minuano, Julio de Castilhos/RS
Terceiro Melhor Macho – Box 219, de João Augusto Botelho 
do Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho da Serra/RS
Quarto Melhor Macho – Box 221, de João Augusto Botelho do 
Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho da Serra/RS
Fêmeas
Grande Campeã – Box 216, de João Augusto Botelho do 
Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho da Serra/RS
Reservada de Grande Campeã – Box 218, de João Augusto 
Botelho do Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho da 
Serra/RS
Terceira Melhor Fêmea – Box 217, de João Augusto Botelho 
do Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho da Serra/RS
Quarta Melhor Fêmea –Box 215 de João Augusto Botelho do 
Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho da Serra/RS

TEXEL | Jurados: Volnei Ávila, Cláudio Marimon e Jair 
Pereira de Lima
Galpão
Machos
Grande Campeão – Box 171, de José Luiz Pereira Dias, 

Cabanha Dona Rosa, Cachoeira do Sul/RS
Reservado de Grande Campeão – Box 174, de Rogério 
Quevedo de Camargo, CabanhaOnitra Agropecuária, Bossoroca/
RS
Terceiro Melhor Macho – Box 158, de Claudio Loro, Cabanha 
Santa Orfila, Sant’Ana do Livramento/RS
Quarto Melhor Macho – Box 164, de Ricardo Bitencourt, 
Cabanha Santa Maria, Santa Maria/RS
Fêmeas
Grande Campeã – Box 118, de Ricardo Bitencourt, Cabanha 
Santa Maria, Santa Maria/RS
Reservado de Grande Campeã – Box 152, de José Luiz 
Pereira Dias, Cabanha Dona Rosa, Cachoeira do Sul/
Quarta Melhor Fêmea – Box 153, de José Luiz Pereira Dias, 
Cabanha Dona Rosa, Cachoeira do Sul/RS
Quarta Melhor Fêmea –Box 143, de Sérgio Luiz de Oliveira, 
Cabanha Oliveira, Uruguaiana/RS
Campo
Machos
Trio Grande Campeão – Box 188, tatuagens 361 (melhor 
animal), 393 e 341, de José Luiz Pereira Dias, Cabanha Dona 
Rosa, Cachoeira do Sul/RS
Fêmeas
Trio Grande Campeão – Box 187, tatuagens, 368 (melhor 
animal), 330 e 382, de de José Luiz Pereira Dias, Cabanha Dona 
Rosa, Cachoeira do Sul/RS
Reservado Trio Grande Campeão – Box 186, tatuagens 
245, 247 e 265, de Sérgio Luiz de Oliveira, Cabanha Oliveira, 
Uruguaiana/RS
Terceiro Melhor Trio – Box 185, tatuagens 45, 35 e 42, de 
Amanda e Aline Carlos Gomes, CabanhaCriúva, Viamão/RS

Naturalmente Colorido Raça Texel | Jurado: Francisco 
Siqueira
Fêmeas
Grande Campeã – NC40, de Elton José Barreto Enick, 
Cabanha Don Enick
Reservada de Grande Campeã – NC02, de Rejane Corrêa e 
Fernando Augusto Corrêa Nunes, CabanhaFortaleza
Terceira Melhor Fêmea – NC03, de Elton José Barreto Enick, 
Cabanha Don Enick

Equipe que trabalhou no julgamento de admissão O presidente da ARCO, Paulo Afonso Schwab, e o presidente do Sindicato 
Rural de Caçapava do Sul, Sandro Luis Marques Ferreira
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Notícia

Em junho um grupo de 24 estudantes e 
professores do Instituto Federal Farroupilha, 
Campus Alegrete/RS, estiveram na 
Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO, em Bagé, para conhecer as 
instalações e o funcionamento da entidade.

Os estudantes do último ano de 
Zootecnia foram recepcionados pelo 
presidente da ARCO, Paulo Afonso 
Schwab, pelo superintendente do Serviço 
de Registro Genealógico, Edemundo 
Gressler, e, também, por Lizandro Marques, 
responsável pela Tecnologia da Informação 
– TI. Os anfitriões falaram sobre a entidade 
e o funcionamento do registro genealógico. 
Além disso, Schwab colocou o grupo a 

par do trabalho da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva de Caprinos e Ovinos, 
a qual preside, e mencionou o interesse 
do órgão em realizar no Instituto, em 
Alegrete, projetos para o desenvolvimento 
da ovinocultura leiteira, bem como outras 
parcerias, as quais o presidente julga de 
extrema importância para a ampliação do 
quadro técnico da ARCO, já que convênios 
entre a entidade e instituições de ensino 
possibilitam estágios que despertam o 
interesse dos alunos pelo setor.

O professor da disciplina de 
Ovinocultura, Otacílio Motta, que já foi 
técnico da Associação, disse que o objetivo 
da visita não foi apenas para que os alunos 

pudessem conhecer o funcionamento da 
entidade, mas para tratar também de temas 
como os citados pelo presidente Schwab, 
como convênio e estágios. “Nossa intenção 
é que os alunos ampliem seus horizontes e 
vejam as inúmeras possibilidades de trabalho 
que existem. Por isso, gostaríamos muito de 
firmar uma parceria com a Associação para 
que justamente pudéssemos oferecer a eles 
este tipo de experiência, seja em projetos de 
pesquisa ou mesmo em estágios na própria 
entidade”, afirmou Motta.

Além da visita a ARCO, o grupo de 
estudantes também esteve no período da 
tarde na Paramount Têxteis para conhecer o 
processo de industrialização da lã.

A Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos - ARCO adquiriu, em agosto, o aparelho 
OFDA 2000, utilizado para medir a espessura 
da fibra da lã. A aquisição se deu pelo convênio 
firmado entre ARCO e Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Agronegócio - SEAPA, 
através de recursos disponibilizados pelo 
Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura 
do Estado - FUNDOVINOS.

O investimento, de aproximadamente R$ 
300 mil, vai contemplar todos os ovinocultores criadores de raças 
produtoras de lã, sejam eles sócios ou não sócios.

O aparelho é fabricado na Austrália e não possui similar no Brasil. 
Segundo o tesoureiro e Supervisor Administrativo da ARCO, Paulo 
Sérgio Soares, o OFDA 2000 vai contribuir para o melhoramento 

genético e de reprodutores das raças produtoras 
de lã, bem como para a qualificação da lã de 
fêmeas da raça Merino Australiano (Merino 
fino). “Com a aquisição deste aparelho 
estaremos prestando um importante serviço 
aos criadores de raças produtoras de lã. Só no 
Rio Grande do Sul, 80% do rebanho é formado 
por raças laneiras, o que equivale a mais de três 
milhões de animais”, comentou. 

O aparelho ficará à disposição na sede da 
ARCO, em Bagé/RS, e será conduzido pelo departamento técnico 
da entidade.

Mais informações sobre o OFDA 2000 e sua utilização podem 
ser obtidas pelo telefone (53) 3242 8422, ou pelos e-mails arco@
arcoovinos.com.br ou registro@arcoovinos.com.br.”

Estudantes de Alegrete
 visitam a ARCO

Aparelho que mede a espessura 
da fibra da lã é adquirido pela ARCO
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Raças

IX Congresso Brasileiro   de Santa Inês 

O Congresso Brasileiro de Santa 
Inês, que aconteceu entre os dias 
26 de maio e 01 de junho, atraiu 
ao Estado de Goiás especialistas, 
pesquisadores e criadores da raça.
Em sua nova formatação, itinerante 
e bienal, o evento científico contou 
com uma intensa programação.

A realização do Congresso só 
foi possível devido a importantes 
parcerias estabelecidas entre a 
Associação Brasileira de Santa Inês - 
ABSI e entidades como a Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos 
– ARCO, Sociedade Goiana de 
Pecuária e Agricultura – SGPA, 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA, e as 

Universidades Federais de Goiás 
(UFG) e de Brasília (UnB), além do 
apoio do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Parceira da ABSI na promoção 
de rebanhos ovinos em todo país, a 
Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos - ARCO levou para o 
evento o debate sobre os desafios da 
cadeia produtiva do Santa Inês para 
os próximos 10 anos. O Presidente 
da ARCO, Paulo  Afonso Schwab, 
pontuou a importância da iniciativa 
para a promoção da raça no Brasil e a 
liderança institucional da ABSI.

Já a Universidade Federal 
de Goiás - UFG, instituição 
acadêmica co-realizadora do evento, 
desempenhou um papel fundamental 
através da Professora Eliane Miyagi, 
responsável pela programação 
científica do Congresso, que integrou 
o calendário de atividades extensivas 
da Escola de Veterinária e Zootecnia 
da UFG, apoiado pelo Coordenador 
de Extensão da unidade, Professor 
Paulo Hellmeister.

Ao patrocinar a infraestrutura 
necessária para a realização do IX 

Congresso, a Sociedade Goiana 
de Pecuária e Agricultura – SGPA 
apostou na diversificação das 
atividades pecuárias do estado, 
atraindo para Goiás interessados de 
diversas partes do país.

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA 
e a EMBRAPA foram responsáveis 
por grande parte da programação do 
evento, mais de 12 pesquisadores 
das duas instituições apresentaram 
palestras e lançaram produtos 
diversificados, a exemplo dos Kits 
Tecnológicos da Embrapa Seleção 
para Terminação de Cordeiros 
e Controle de Verminose, além 
de outros voltados para a rotina 
produtiva dos criadores de ovinos.

Destacaram-se as palestras 
sobre melhoramento genético em 
ovinos, ministrada pelo pesquisador 
da EMBRAPA, Raimundo Lobo, 
e controle integrado de verminose, 
apresentada pelo analista Eduardo 
Oliveira. 

No dia 31, sábado, encerrando a 
participação da Unidade de Pesquisa, 
Fernando Reis, também pesquisador, 

O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

- MAPA e a EMBRAPA foram 

responsáveis por grande parte 

da programação do evento

                   Por Anderson Pedreira
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IX Congresso Brasileiro   de Santa Inês 
conquista o Centro-Oeste

abordou o tema integração lavoura-
pecuária com a utilização de ovinos.

Para Selmo Fernandes, 
pesquisador da Área de 
Transferência de Tecnologia da 
Embrapa Caprinos e Ovinos, a 
participação da instituição no evento 
serviu para consolidar a cooperação 
entre a Associação Brasileira de 
Santa Inês e o Centro de Pesquisa 
na realização de ações para o 
melhoramento genético da raça, 
por meio da utilização do Sistema 
de Gerenciamento de Rebanhos 
do Programa de Melhoramento 
Genético de Caprinos e Ovinos 
(GENECOC).

Segundo Viviane Martha, 
zootecnista da Embrapa Produtos 
e Mercado, unidade responsável 
pela comercialização e inserção de 
tecnologias, produtos e serviços 
da Empresa, o uso do GENECOC 
permite ao criador de ovinos ter 
segurança na escolha dos animais, 
desde que ele tenha bem definido os 
objetivos e os critérios de seleção 
para o seu rebanho e utilize as 
DEP’s na tomada de decisão.

Com participação de público 
estimado em 150 pessoas, a ABSI 
conseguiu aproximar a comunidade 
científica e suas respectivas 
pesquisas sobre a raça Santa Inês de 
criadores, estudantes e técnicos que 
lidam com a raça no campo. “Este 
foi um dos objetivos do Congresso, 
apresentar dados e números sobre 
a raça” afirmou o Diretor de 
Eventos da ABSI e organizador do 
Congresso, Anderson Pedreira.

Ao final de cada dia de trabalho, 
criadores, palestrantes, e demais 
participantes do evento se reuniam 
na “Varanda Santa Inês”, espaço 
de confraternização localizado no 
estande da ABSI, para celebrar os 
avanços da raça e degustar uma 
das melhores carnes de cordeiro 
produzida no país.

Almir Lins, Presidente da ABSI

Anderson Pedreira, diretor de Eventos da ABSI, e 
Joselito Barbosa, Jurado da ABSI

Rodrigo Dantas (MAPA)

Luiz Felipe 
Carvalho (MAPA)

Mauro Saquy, criador de Santa Inês no Estado de São PauloPaulo Afonso Schwab, Presidente da ARCO
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Na sexta-feira, dia 30, o Leilão 
oficial ABSI “Estrelas do Cerrado” 
comercializou fêmeas por R$ 
6.500,00 de média, e machos por 
R$ 4.600,00, o que demonstra 
a boa aceitação dos animais no 
mercado do Centro-Oeste do país 
e o bom momento vivido pelos 
criadores que apostam na raça 
Santa Inês.

Além de 15 palestras que abordaram os mais diversos aspectos, como 
manejo sanitário e alimentar, melhoramento genético e produção de carne 
de cordeiro brasileira e mundial, o IX Congresso contou, também, com 
exposição e julgamentos de animais da raça.

Os 230 animais estiveram sob os olhares criteriosos de André Rocha, 
jurado de admissão, Joselito Araújo Barbosa, Márcio Armando Oliveira e 
Weaver Braga, jurados de classificação.

Os criadores Cláudio e Mara de Lauro, da Cabanha Santa Mônica, 
sagraram-se melhor criador e expositor, e Marcelo Ribeiro de Mendonça, 
do Rebanho Colorado, ficou com a segunda colocação.

Varanda do Santa Inês - Happy hour com degustação de carne de cordeiro Santa Inês

Raimundo Lobo, 
pesquisador da 
Embrapa

Seleção Mariabonita 114, Grande Campeã do Futuro
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Ovino do Futuro Menor
Fêmeas
Grande Campeã
Santa Mônica Fabulosa 718. Criador e 
expositor Claudio Esberard De Lauro
Reservada de Grande 
Campeã
Africano Rayana 1206. Criador Almir 
Lins Rocha Junior. Expositor Anderson 
Pedreira

Machos
Grande Campeão
Mumbuca 4217. Criador e expositor 
Rebanho MumbucaPecuariaLtda
Reservado de Grande 
Campeão
Vassoural Indio Ia 723. Criador 
e expositor Elbel Comercio E Participa-
coesLtda

Ovino do Futuro Maior
Fêmeas
Grande Campeã
Seleção Mariabonita 114. Criador e 
expositor Anderson Pedreira
Reservada de Grande 
Campeã
Santa Mônica Gilda Ia 708. Criador e 
expositor Claudio Esberard De Lauro

Machos
Grande Campeão
Santa Mônica Delegado 700. Criador e 
expositor Claudio Esberard De Lauro
Reservado de Grande 
Campeão
Jan Escudero Te 213. Criador Joaquim 

Artur Pedreira Franco Neto. Expositor 
Saul Ferreira Moura Filho

Borrego Júnior
Fêmeas
Grande Campeã
Vassoural Ula 705. Criador e expositor 
Elbel Comercio E ParticipacoesLtda
Reservada de Grande 
Campeã
Porteira Azul Ia 278. Criador e exposi-
tor José Geraldo Sousa De Almeida

Machos
Grande Campeão
MumbucaLepo-Lepo 4201. Criador 
Rebanho MumbucaPecuaria Ltda. 
Expositor Claudio Esberard De Lauro
Reservado de Grande 
Campeão
F.V.R. Rambo 201. Criador e expositor 
Leandro Valoes Soares

Borrego Menor
Fêmeas
Grande Campeã
Porteira Azul Ia 254. Criador e exposi-
tor José Geraldo Sousa De Almeida
Reservada de Grande 
Campeã
Porteira Azul Ia 252. Criador José 
Geraldo Sousa De Almeida. Expositor 
Claudio Esberard De Lauro

Machos
Grande Campão
Porteira Azul Ia 097. Criador e exposi-
tor José Geraldo Sousa De Almeida

Reservado 
de Grande 
Campeão
Santa Mônica 
Indiano 661. Criador 
e expositor Claudio 
Esberard De Lauro

Borrego 
Maior
Fêmeas
Grande 
Campeã
S.I. Colorado 384. 
Criador e expositor 
Marcelo Ribeiro De 
Mendonça E Outros
Reservada 
de Grande 
Campeã
TakisuKikey Te 
408. Criador Gilda 
Oliveira De Carv-

alho. Expositor Almir Lins Rocha Junior

Machos
Grande Campeão
F.T.I. Ulisses 1179. Criador Marcelo 
Tavares De Melo. Expositor Saul Fer-
reira Moura Filho
Reservado de Grande 
Campeão
Mumbuca 4197. Criador Rebanho 
MumbucaPecuaria Ltda. Expositor 
Mara de Lauro

Ovino Jovem
Fêmeas
Grande Campeã
S.I. Colorado Laçada Fiv 362. Criador 
e expositor Marcelo Ribeiro De Men-
donça E Outros
Reservada de Grande 
Campeã
Santa Mônica Xuxa Ia 553. Criador e 
expositor Claudio Esberard De Lauro

Machos
Grande Campeão
Santa Mônica Fbo Fabuloso 585. 
Criador e expositor Claudio Esberard 
De Lauro
Reservado de Grande 
Campeão
S.I. Colorado Malote Fiv 311. Criador 
e expositor Marcelo Ribeiro De Men-
donça E Outros

Ovino Adulto
Fêmeas
Grande Campeã

Santa Mônica Dl Dama Fiv 510. 
Criador e expositor Claudio Esberard 
De Lauro
Reservada de Grande 
Campeã
S.I. Colorado EleganceFiv 340. 
Criador e expositor Marcelo Ribeiro De 
Mendonça E Outros

Machos
Grande Campeão
S.I. Colorado Concreto Fiv 293. 
Criador e expositor Marcelo Ribeiro De 
Mendonça E Outros
Reservado de Grande 
Campeão
Santa Mônica Invicto Fiv 539. Criador 
e expositor Claudio Esberard De Lauro

Grande Campeonato 
Ovino do Futuro
Fêmeas
Grande Campeã
Seleção Mariabonita 114. Criador e 
expositor Anderson Pedreira
Reservada de Grande 
Campeã
Santa Mônica Gilda Ia 708. Criador e 
expositor Claudio Esberard De Lauro

Machos
Grande Campeão
Santa Mônica Delegado 700. Criador e 
expositor Claudio Esberard De Lauro
Reservado de Grande 
Campeão
Jan Escudero Te 213. Criador Joaquim 
Artur Pedreira Franco Neto. Expositor 
Saul Ferreira Moura Filho

Grande Campeonato
Fêmeas
Grande Campeã
S.I. Colorado 384. Criador e expositor 
Marcelo Ribeiro De Mendonça E 
Outros
Reservada de Grande 
Campeã
Santa Mônica Dl Dama Fiv 510. 
Criador e expositor Claudio Esberard 
De Lauro

Machos
Grande Campeão
Porteira Azul Ia 097. Criador e exposi-
tor José Geraldo Sousa De Almeida
Reservado de Grande 
Campeão
S.I. Colorado Concreto Fiv 293. 
Criador e expositor Marcelo Ribeiro De 
Mendonça E Outros

Relação dos animais campeões e reservados campeões



26

Os programas de melhoramento genético que 

têm atingido os objetivos propostos são aqueles 

que têm metas bem definidas, determinadas de 

acordo com o mercado e o ambiente ou sistema de 

produção no qual o criador está inserido. Nestes 

programas, as metas, os objetivos, dentre outros 

fatores, devem ser definidos de forma participativa 

por meio da interação entre as equipes técnicas e os 

criadores. 

No Brasil, os programas de melhoramento 

genético animal são desenvolvidos em um processo 

interativo entre as universidades, as instituições 

públicas de pesquisa e os criadores. Esses últimos 

fornecem os dados de seus rebanhos e, assim, 

instituições e criadores se beneficiam dessa 

relação que se constitui em um grande sucesso do 

melhoramento (FERRAZ & ELER 2010). Nas últimas 

décadas, esta interação tem sido mais efetiva 

nas cadeias produtivas de suínos e aves (hoje 

dominadas por grandes corporações multinacionais), 

assim como nas cadeias de carne e leite bovino. Os 

impactos desta interação são notáveis nos ganhos 

em produtividade e geração de emprego e renda.

Na ovinocultura brasileira, as iniciativas de 

melhoramento genético ainda não conseguiram 

deslanchar. Isto ocorre, em parte, porque a interação 

entre os criadores e as equipes técnicas das 

universidades e instituições públicas de pesquisa 

ainda é tímida. Por outro lado, nos últimos anos, 

tem se verificado um maior esforço de aproximação 

entre os atores principais do processo e isto nos 

apresenta um horizonte promissor. Como exemplo 

disso, pretende-se aqui discorrer um pouco sobre 

as atuais cooperações entre a equipe técnica da 

Embrapa Caprinos e Ovinos, parceiros e criadores 

de ovinos de corte, fazendo um paralelo com ações 

desenvolvidas em outros países.

Embora o Programa de Melhoramento Genético 

de Caprinos e Ovinos de Corte - GENECOC®; 

LÔBO et al. (2010) - seja atuante desde 2003, 

apenas recentemente é que as ações interativas 

têm-se fortalecido. Um exemplo é a parceria desse 

programa com os criadores de ovinos da raça Santa 

Inês (representados pela Associação Brasileira de 

Artigo

Parcerias da Embrapa Caprinos 
e Ovinos com criadores de ovinos 
de corte para o melhoramento 
genético dos rebanhos nacionais
Ana Maria Bezerra Oliveira Lôbo
Olivardo Facó
Raimundo Nonato Braga Lôbo

Pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos
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Criadores de Santa Inês - ABSI). O objetivo dos criadores 

de Santa Inês com essa parceria, é fazer uso de animais 

avaliados geneticamente, de modo que a seleção seja 

feita não apenas pelo desempenho ou pela avaliação 

visual, mas também baseada nas Diferenças Esperadas 

na Progênie (DEPs) para características de interesse 

econômico para os sistemas de produção de carne 

ovina no Brasil. Para tal, a ABSI procurou a Embrapa 

Caprinos e Ovinos, que tem na equipe do GENECOC® a 

expertise para realizar as análises genéticas e fornecer 

subsídios para o adequado desenho do programa 

de seleção da raça. O fato da ABSI ter procurado a 

Embrapa para o estabelecimento de um programa 

de melhoramento denota o interesse da associação 

para seu desenvolvimento, com base na ciência e na 

tecnologia. Vale salientar que esse acordo é abrangente, 

envolvendo diversas ações de pesquisa, desenvolvimento 

e transferência de tecnologias. 

Para o estabelecimento do programa de melhoramento 

para a raça Santa Inês (SI) e qualquer outra raça é 

fundamental a coleta, armazenamento e gestão da 

informação gerada nos rebanhos associados, a partir 

da escrituração zootécnica. Assim, os criadores de SI 

serão responsáveis por realizar as mensurações diárias, 

tais como, coberturas, parições, registros de pedigree, 

pesos e dados de rotina. No entanto, para validar 

tais mensurações, adotar-se-á o sistema de registro 

zootécnico misto, o qual terá as mensurações feitas pelos 

criadores e aquelas tomadas por técnicos credenciados. 

Essa estratégia permite que os dados sejam auditados, 

trazendo confiabilidade aos dados coletados e a todo 

o processo. Todas as mensurações diárias tomadas 

pelos criadores serão anotadas em fichas zootécnicas 

padronizadas. Estas fichas deverão ser enviadas pelos 

criadores à Associação para serem incorporadas ao 

software Sistema de Gerenciamento de Rebanhos (SGR; 

LÔBO, 2013) do GENECOC®. 

Com as mensurações de pedigree, produção e 

reprodução formar-se-á um banco de dados zootécnico 

que será analisado pela equipe do GENECOC® para 

fornecer aos criadores os valores genéticos dos animais, 

expressos como DEPs. A partir das DEPs será construído 

o Sumário de Avaliação Genética para a raça SI. Este 

sumário será disponibilizado aos criadores, por meio 

de suas associações estaduais, bem como de forma 

eletrônica (SGR do GENECOC®) e pela Internet. Também 

será criada uma base de dados específica para consulta 

de DEPs e simulações de acasalamentos dirigidos, 

para uso dos criadores participantes do programa. Isto 

permitirá usar a informação gerada para maximizar o 

ganho genético.

Hoje a raça Santa Inês tem importância estratégica, 

pela ampla distribuição no Brasil, por ser genuinamente 

nacional e por possuir uma associação atuante. Isto, 

portanto, gera a expectativa de que os resultados desta 

parceria possam impactar de forma substancial nos 

sistemas de produção de carne ovina no Brasil. Vale 

salientar, porém, que esta não é a única parceria do 

tipo. Desde 2006, a equipe de melhoramento genético 

da Embrapa Caprinos e Ovinos, os criadores de ovinos 

da raça Morada Nova, representados pela Associação 

Brasileira dos Criadores de Ovinos da Raça Morada Nova 

(ABMOVA), e muitos outros parceiros vêm desenvolvendo 

ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de 

tecnologia com foco na conservação e melhoramento 

genético da raça Morada Nova. 

Desta forma, a parceria da equipe de melhoramento 

com criadores de ovinos e caprinos pode ser estabelecida 

independentemente da raça, sendo necessário apenas 

que a associação de criadores demonstre interesse e se 

mobilize para buscar os meios necessários para implantar 

o programa de melhoramento.

>>
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As parcerias público-privadas relatadas têm 

demonstrado que os criadores brasileiros de ovinos 

têm despertado para a necessidade de uma abordagem 

mais técnica e objetiva na condução das atividades de 

seleção de reprodutores e matrizes e no desenho das 

estratégias de melhoramento genético dos rebanhos. 

É importante destacar que essas estratégias não são 

diferentes daquelas realizadas nos países em que 

a ovinocultura está plenamente consolidada, sendo 

parte desta consolidação resultado das ações de 

melhoramento genético desenvolvidas nas últimas 

décadas. 

Na Austrália, por exemplo, a organização sem fins 

lucrativos Sheep Genetics desenvolve, desde 1989, 

o programa “LAMBPLAN”. Esse programa fornece 

aos criadores os valores genéticos dos animais e 

eles utilizam aqueles que melhor se adequam ao 

seu sistema de produção e mercado. Ou seja, há 

flexibilidade e, assim, os criadores concentram-se em 

selecionar as características que eles consideram 

importantes para o seu objetivo de seleção e aos 

requerimentos de seus clientes. Semelhantemente 

ao GENECOC®, no LAMBPLAN, são os criadores 

que fazem as mensurações (pesagem, anotações de 

pedigree e de rotina na propriedade) e esses podem 

enviá-las ao programa por meio de fichas ou inseri-los 

em um software. 

Da mesma forma, no programa neozelandês (Beef 

+ lamb new zealand), os criadores é que realizam as 

mensurações de desempenho, pedigree, dentre outras 

e as enviam para os escritórios prestadores de serviço 

que analisam as informações e incorporam-nas ao 

banco de dados nacional por meio de um software. 

O Sheep Improvement Ltd (SIL), que faz parte do 

Beef + lamb new zealand, procede as avaliações 

genéticas dos animais. O Beef + lamb new zealand é 

uma organização da indústria de criadores de bovinos 

e ovinos de corte. Esse programa é financiado pelos 

impostos oriundos da indústria de carne ovina e por 

parte das taxas pagas pelos criadores. Da mesma 

forma que o GENECOC® possui um software de 

gerenciamento disponível para os criadores fazerem 

combinações por mérito genético, o SIL Advanced 

Central Evaluation (ACE) também dispõe de 

ferramentas que auxiliam os criadores na identificação 

de animais com específica combinação de mérito 

genético para as características por eles especificadas. 

Em outros programas ao redor do mundo é comum 

que a maioria das mensurações seja feita pelos 

criadores. Por exemplo, o SIGNET, no Reino Unido, e 

o Evaluaciones Genéticas Ovinas, no Uruguai. Tendo 

em vista o sucesso dos programas de melhoramento 

genético de ovinos acima mencionados, não se poderia 

criar outra expectativa senão o sucesso das parcerias 

que estão sendo criadas mais recentemente no Brasil, 

uma vez que, como afirmaram Ferraz & Eler (2010),  

“O melhoramento perde o sentido quando a academia 

desenvolve ou aprimora uma técnica de predição 

genética e os seus resultados não são verificados na 

prática. Para essa verificação, os cientistas necessitam 

dos criadores. Já os criadores precisam das técnicas 

de melhoramento para se diferenciar no mercado. Esse 

intercâmbio é mutuamente proveitoso”. 
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Congresso 

15º Congresso 
Mundial do Corriedale
Durante os dias 20 e 21 de julho realizou-se na 

cidade de Buenos Aires, Argentina, o 15º Congresso 
Mundial do Corriedale, cuja programação fez parte 

da 128ª Exposición de Ganaderia, Agricultura e Indústria 
Internacional, realizada tradicionalmente no Parque de 
Palermo.

A raça Corriedale teve um local próprio, montado para o 
evento, que abrigou os bretes, a pista de julgamento e remate, 
mais escritório, sala de reunião e um estar com bancos de feno 
encapado, onde se reuniam os corriedalistas argentinos e das 

delegações estrangeiras para trocar ideias sobre os 31animais 
inscritos para a Exposição, sendo dois exemplares oriundos do 
Uruguai. O Brasil não pode participar por barreiras sanitárias.

Rafael Savino, coordenador do Congresso, juntamente 
com sua noiva, Karin, o presidente da Associação Argentina, 
Carlos Vila Moret, e Sandra Jamieson estiveram à frente 
do grupo de criadores que recepcionaram os visitantes. A 
delegação brasileira com expressivo número de 38 pessoas 
de Bagé, Dom Pedrito, Pedras Altas, Quaraí, Sant’Ana do 
Livramento e Uruguaiana, estiveram revisando os animais.

O julgamento começou às 10 
horas da manhã do dia 21, tendo como 
jurados o criador argentino, Roberto 
Jamieson, e o brasileiro, José Inácio 
de Andrade Freitas, o anunciado 
“Señor Aca”, e como árbitro, o vice-
presidente da Associação Argentina, 
Samuel Benta, criador em Curuzu 
Cuatiá, que será um dos jurados da 
raça na Expointer deste ano.

As fêmeas foram julgadas pela 
manhã e os machos à tarde, com 
presença de muitos criadores ao redor 
da pista, inclusive, do presidente da 
Associação Rural da Argentina, Dr. 
Luís Miguel Etchevehere, na decisão 
dos grandes campeões.

À noite, durante o coquetel de 
confraternização e entrega de prêmios, 
a Associação Brasileira de Criadores 
de Corriedale – ABCCorriedale 
também prestou sua homenagem aos 
grandes campeões da exposição.

O momento marcou a integração de 
corriedalistas argentinos, australianos, 
americanos, brasileiros, chilenos, 
peruanos e uruguaios.

Exposição

A presidente Elisabeth recebendo, em nome da 
ABCCorriedale, uma homenagem de Samuel Benta, vice 
presidente da Associação Argentina

Por Elisabeth Amaral Lemos, presidente da ABCCorriedale
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Principais 
resultados
Grande Campeão e Campeão 
Carneiro
Estabelecimento Sausalito S/A, 
Província de Buenos Aires

Reservado Grande Campeão e 
Reservado Campeão Carneiro
Cia de Tierras Sud Argentino S/A, 
Cabanha Condor, Patagônia

Campeão Borrego
Criação Emílio Pallota

Melhor Velo de Machos
Cabanha Coy Aike S/A

Melhor Conformação de Machos
Criação Rene Settimi
Melhor Cabeça de Macho
Criação Jorge Meier

Grande Campeã, Campeã Borrega, 
Melhor Velo e Melhor Cabeça de 
Fêmea
Estabelecimento Sausalito S/A, 
Província de Buenos Aires

Reservada Grande Campeã, Campeã 
Ovelha e Melhor Conformação de 
Fêmea
Criação Carlos Vila Moret

O carneiro da Condor, Reservado Grande Campeão, rematado por Dr. Olímpio e Parrásio Collares

Julgamento de classificão

O Congresso
No dia seguinte (22), no edifício sede da Associação 

Rural Argentina, no Parque de Palermo, reuniram-se os 
congressistas para a abertura oficial do Congresso, que foi 
realizada pelo secretário da Associação, Javier Pereyra, que, 
na sequência, passou a palavra para o presidente Carlos Vila 
Moret, que deu as boas vindas a todos e exaltou a importância 
da criação do ovino Corriedale. Depois, falou ao público o 
presidente da Associação Rural, Luís Miguel Etchevehere, que 
cumprimentou as delegações, dando por aberto os trabalho do 
Congresso.

O primeiro palestrante do evento, Juan Maurício Alvarez, 
apresentou o trabalho “Mejoramiento Genético de la Raza 
Corriedale em pequenas majadas de ganaderos familiares de la 

Cooperativa La Mosqueta, El Bolsón, Patagônia Argentina”, 
de autoria de Sebastian Debenedetti. O relato deste trabalho de 
apoio a pequenos produtores mostrou que é possível, através 
de uma cooperativa, aumentar a produção, melhorar o material 
genético e a renda dos criadores. 

O segundo trabalho da manhã foi apresentado por Gabriel 
Ciappesoni Sacarone e versava sobre “Aumento de la 
Prolificidad em la raza Corriedale: El caso uruguayo”. Foi uma 
apresentação muito técnica, com dados obtidos em avaliações 
de 950 carneiros pais ao longo dos 20 últimos anos, sendo que, 
em 1994 não havia nenhuma cabanha participante, e hoje são 
mais de 40. Ou seja: para o melhoramento da raça, é necessário 
se preocupar com o aumento de cordeiros por ovelha e com a 
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Neste mesmo dia, à noite, 
sobre a batuta de Daniel Biocca, 
do Escritório Saenz y Valiente, 
foi realizado o remate dos 
animais expostos. Destaque para 
a venda do Reservado de Grande 
Campeão, o Condor 1042, que 
foi comprado por 60.000 pesos 
argentinos, pelos brasileiros Dr. 
Olímpio Simões Pires, Cabanha 
Recanto da Esperança, e Cond.
Parrásio Simões Collares Fº, 
Cabanha São Matheus.

Outro exemplar rematado foi 
o borrego 2º prêmio de criação 
de Emílio Pallotta, adquirido 
por Lauro Mandarino Fittipaldi, 
Cabanha Letícia, por 21.000 
pesos.

Foram vendidos 15 machos 
com média de 20.200 pesos 
argentinos, e duas fêmeas por 
15.000 pesos cada.

resistência a parasitas. 
No retorno do intervalo da manhã, foi apresentado o 

terceiro trabalho, “Objetivos de mejoramiento e índices 
de selección para la raza Corriedale em la Argentina”, 
novamente com Juan Maurício Alvarez, técnico do INTA. 
Neste caso, foram respeitados os objetivos de cada região 
(Patagônia, Pampa Húmeda, Mesopotâmia e outras), suas 
características e a meta que se propôs cada produtor para o 
seu rebanho. Foram ressaltados os objetivos de fertilidade, 
prolificidade e fecundidade. Muitos gráficos foram 
mostrados comparando os resultados nas regiões estudadas.

Encerrando os trabalhos da manhã, foi apresentado 
por Sergio Fierro Fernandez a palestra “Incremento de la 
eficência reproductiva em cordera Corriedalediente de 
leche”. 

Neste estudo, ainda não concluído, foram avaliadas 
borregas dois dentes e borregas dente de leite. As 
principais restrições foram o peso corporal e a sanidade, 
já as vantagens, a de ter mais mães, mais cordeiros e mais 
progresso genético. 

A pesquisa deve prosseguir para a obtenção de melhores 
dados de incremento de fertilidade, prolificidade, melhor 

sobrevivência do cordeiro e diminuição do primeiro serviço.
No período da tarde, o Congresso continuou com a 

apresentação do “Modelo de Producción Ovina em la 
Sausalito S/A”, estabelecimento decinco mil hectares, 
localizado na Província de Buenos Aires, vencedor do 
grande campeonato macho e fêmea da exposição.

Para finalizar a apresentação de trabalhos, Lic. Ernesto 
Ambrosetti falou sobre o “Cenário Internacional e suas 
oportunidades carne e lã”, onde demonstrou o consumo de 
carne ovina no mundo, que teve um aumento de 45% em 
20 anos (1992 a 2012), passando de 9,5 para 14 milhões de 
toneladas. 

Quanto ao aspecto lã, Ernesto afirmou que o mercado 
vem decaindo, e que faltam estratégias de marketing para 
salientar as vantagens das fibras sobre outras já existentes.

No final, foi dado aos representantes das Associações 
Mundiais espaço para falarem sobre a situação da raça 
Corriedale em seus países. 

A presidente da ABCCorriedale, Elisabeth Amaral 
Lemos, explanou sobre a situação do criatório no país e no 
Rio Grande do Sul, concluindo com a apresentação de um 
vídeo que mostrou o trabalho da Associação Brasileira.

Remate

Parte da comitiva brasileira durante o julgamento de classificão

Sandra O'Bryne, 

Cristina S. Ribeiro, Elisabeth 

Lemos e Rafael Savino
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Curso Suffolk

Em curso de atualização, 
ABCOS define o biotipo 
do Suffolk no Brasil

Um animal compacto, mais 
baixo e com muita massa muscular, 
principalmente na parte posterior 
(pernil), anterior (paleta) e superior 
(lombo), que são os cortes nobres da 
carne de carneiro. Essencialmente, 
essas são as características que um 
carneiro da raça Suffolk deve ter. Essas 
informações foram definidas no 1º 
Curso de Atualização de Jurados da 
Raça Suffolk, que aconteceu em São 
Martinho da Serra/RS, nos dias 23 e 
24 de maio. O objetivo foi formar uma 
lista dos membros que irão fazer parte 
do Colegiado de Jurados da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos 
Suffolk - ABCOS, mas, principalmente, 

definir o biotipo do Suffolk no Brasil.
“O Suffolk vem passando por uma 

transformação muito grande e este 
momento de transição é muito delicado. 
Há conceitos antigos e é difícil mudar 
conceitos que até então eram essenciais 
para a raça. Existe uma discussão sobre 
o Padrão Racial, mas isso é definido 
pela Suffolk Sheep Society, no Reino 
Unido, e nós não podemos mexer, mas, 
inclusive eles já estão mais flexíveis. 
Nessa linha de pensamento é preciso 
ter bom senso, se queremos um animal 
competitivo para fins de produção de 
carne. É isso que pretendemos que 
aconteça no Brasil”, esclarece Bruno 
Garcia Moreira, presidente da ABCOS.

O presidente ficou bastante 
satisfeito com a realização do curso, 
mas acredita que é necessário esperar 
a realização das próximas feiras, para 
observar se o conteúdo passado foi 
absorvido pelos técnicos. “Acredito 
que todos saíram bem convencidos 
sobre qual é o novo biotipo do 
Suffolk no Brasil. Agora, é preciso 
acompanhar as próximas exposições. 
Na medida que a incidência de animais 
mais baixos forem se destacando 
nos eventos, é sinal que os Técnicos 
do Colegiado de Jurados realmente 
entenderam o que a ABCOS quer para 
a raça”, afirma.

O curso contou com a presença de 

Por Bruno Piesco, Manacá Comunicação

Alunos 

acompanharam 

a avaliação de 

exemplos dos 

diversos tipos de 

animais da raça 

Suffolk
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O diretor técnico da ABCOS, Gustavo Martins Ferreira, a coordenadora organizacional do curso, Melissa 
Fonseca de Oliveira, a esposa do proprietário da Fazenda Descanso, Neriane Lara; os inspetores técnicos 
da ARCO, Francisco José Perelló, e Dirceu Vieira Severo; o criador de Suffolk e proprietário da Fazenda 
Descanso, João Augusto Botelho do Nascimento, e o Inspetor técnico da ARCO e palestrante, Márcio 
Gomes de Oliveira

O Inspetor Técnico da ARCO e palestrante, o zootecnista Márcio Gomes de Oliveira

O coordenador do CJRO da ARCO, Edemundo Ferreira Gressler, e o presidente 
da ABCOS, Bruno Garcia Moreira

Turma que participou do curso, junto aos palestrantes

21 participantes, a maioria do Estado do 
Rio Grande do Sul, com 15 inscritos, 
seguido de São Paulo com dois, Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, 
com um, e também a presença de um 
criador uruguaio. 

Um dos responsáveis pelo conteúdo 
do curso foi o diretor técnico da 
ABCOS, o zootecnista Gustavo Martins 
Ferreira. “Como este foi o primeiro 
curso de atualização, e direcionamento 
para chegarmos em um Suffolk com 
biotipo funcional e produtivo, há sempre 
um desconforto na mudança por parte de 
alguns, mas acredito que todos saíram 
com uma imagem de um Suffolk mais 
próximo do chão, com a atenção a massa 
muscular, que é o que a ABCOS quer”, 
comentou.

De acordo com o superintendente 
do Serviço de Registro Genealógico de 
Ovinos e Coordenador do Colegiado de 
Jurados das Raças Ovinas da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos - 
ARCO, o médico veterinário Edemundo 
Ferreira Gressler, o curso de atualização 
da raça Suffolk atende a uma demanda 
que o bom momento da raça vem 
proporcionando. “São novos conceitos, 
uma nova padronização da raça, que 
precisam ser passados”, defende.

“A iniciativa da ABCOS foi brilhante 
e essencial. É importante ressaltar o 
trabalho da equipe de bastidores que 
fez o curso se concretizar, inclusive 
os professores. O sucesso desse curso 
certamente irá refletir em todo o criatório 
de ovinos, não somente na criação de 
animais de elite, mas também naquelas 
propriedades de produção industrial, que 
tem o objetivo de cruzamentos com foco 
na produção de carne. Com toda certeza 
será necessário a criação de um novo 
curso, para atender uma nova demanda 
de interessados pela raça, sejam eles 
veterinários, técnicos ou até mesmo os 
criadores”, projeta o superintendente da 
ARCO.

O inspetor técnico da ARCO, 
José Galdino Garcia Dias, ressalta a 
realização do curso, principalmente 
no que tange o futuro da raça. “A 
iniciativa da ABCOS em promover 
curso de atualização de tipificação do 
Suffolk é muito importante, inclusive, 
deveria acontecer com outras raças. O 
curso foi bastante claro e é fundamental 
para padronizar os julgamentos do 
Suffolk. O curso possibilitou mostrar 
a padronização da raça, de acordo com 
os objetivos da associação. Os criadores 
terão que se adaptar a essa padronização, 

se não quiserem ser prejudicados nas 
feiras e exposições”, afirma.

O criador e associado da ABCOS, 
Vinicio Bastos, que também participou 
do curso, ficou satisfeito com o 
resultado. “Julgo muito importante a 
realização do curso, porque diante deste 
trabalho entre Técnicos e criadores, 
teremos um animal com características 
raciais dentro do padrão, conformação 
carniceira, funcional em pista, no pasto 
e o principal: que é dar ao criador a 
confiança de ter um ovino moderno 
e economicamente rentável capaz de 
competir com qualquer outra raça na 
produção de carne”, diz.

O outro criador e associado da 
ABCOS, que também participou do 
curso, é Lucas Balinhas, que compartilha 
da mesma opinião de Bastos. “Foi 
um curso muito proveitoso, no qual 
pudemos trocar ideias sobre o padrão 
que a associação está buscando para 
a raça Suffolk, que está cada vez mais 
ganhando mercado na ovinocultura 
brasileira, produzindo animais precoces, 
com boa conformação carniceira e 
adaptado a diversos ambientes. Parabéns 
aos organizadores, ao presidente Bruno 
e aos zootecnistas Gustavo e Márcio que 
ministraram o curso”, elogiou o criador.
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INFORME COMERCIAL

Soinga: 
a vitória na Caatinga
Por Luiz do Berro

A atividade agropastoril da ovinocultura pode ser bastante 
próspera e rentável nos campos nordestinos. Para tanto, basta 
a utilização de organismos vegetais e animais adequados 

a uma exploração racional e sustentável ao Bioma Caatinga. O 
Soinga, um ovino sintético, formado a partir de cruzamentos inter-
raciais bem demonstra essa realidade nas Caatingas Potiguares.

A região denominada por Trairí Potiguar leva esse nome por 
ser banhada pelo Rio Trairí, de curso intermitente, que abastece o 
Açude Trairí, localizado cerca de 120 km da capital Natal, em Rio 
Grande do Norte, e, atualmente, com apenas 40% de sua capacidade 
de armazenamento em uso.

O Bioma é tipicamente da Caatinga com flora e fauna nativas 
características e ricas em sua biodiversidade. O solo predominante 
é o argilo-arenoso, com alguns trechos de aluviões e baixos 
sedimentares ao longo dos pequenos córregos que formam a bacia 

hidrográfica do Rio Trairí.
Neste ambiente, estão localizadas as fazendas fundadas por Dr. 

Manuel Alves Irmão, a cerca de 70 anos. Juntas, as quatro fazendas, 
situadas entre os municípios de Tangará e Serra Caiada, em Rio 
Grande do Norte, equivalem a dois mil hectares, sendo que mil 
são reservados para a criação de caprinos e ovinos, uma atividade 
economicamente explorada em toda a região e considerada uma 
boa alternativa de trabalho e renda, ainda que seja uma exploração 
bastante empírica. Outros 800 hectares estão isolados como área de 
preservação permanente, e o restante, 200 hectares, são utilizados 
para plantios, instalações, construções, cercados, algumas aguadas e 
produção de forragens.

Nas fazendas não existem apriscos, e sim grandes cercados – 
cercas de varas, onde, à tardinha, os rebanhos são abrigados, após o 
pastejo nos campos nativos da propriedade.

Criação extensiva a campo
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No início de sua formação, as quatro propriedades eram 
constituídas por rebanhos de ovinos e caprinos comumente 
encontrados na região: ovinos deslanados, como Santa Inês, 
Morada Nova, Somalis, e alguns lanados de longas orelhas, 
do tipo Bergamacia. Já os caprinos, por sua vez, eram os 
nativisados, com pouquíssima produção de leite.

Hoje, essas fazendas estão sob os cuidados do criador 
Giovannu César, filho de Dr. Manuel.

Giovannu, ou Gija, como é conhecido, começou a criar 
ovinos da raça Somalis e Santa Inês aos 17 anos. Chegou 
a manter 700 cabeças nas propriedades de seu pai. Eram 
primordialmente fêmeas das raças Santa Inês e Morada Nova, 
padreadas por possantes reprodutores Somalis. 

Durante a seca, que assolou a região no início da década 
de 1980, o produtor perdeu mais de 300 matrizes, o que o 
desanimou e quase o obrigou a desistir da criação. No entanto, 

Os primeiros rebanhos
Reprodutores do rebanho de elite

Prolificidade apesar da seca
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Embora tenha todo esse 

desempenho, o Soinga ainda não 

é considerado oficialmente uma 
raça, pois não foi reconhecido 

junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA e 

Associação Brasileira de Criadores 

de Ovinos - ARCO. No entanto, a 

boa notícia é que a legalização do 

registro já consta em aberta.

Segundo Edemundo Gressler, 

Superintendente do Serviço de 

Registro Genealógico de Ovinos 

- SRGO da associação, ARCO 

e MAPA estão se mobilizando 

para a identificação dos animais a 
partir do controle de genealogia, 

a fim de intensificar o processo de 
homologação do Soinga como raça.

foi nesse período que ele percebeu que os animais mestiços de 
Somalis eram mais resistentes, e até aumentaram o rebanho 
durante a seca. Isso deu-lhe um novo fôlego e o entusiasmou a 
continuar, só que desta vez, com um rebanho de perfil diferente, 
fundamentado no Somalis a campo e em regime absolutamente 
extensivo. Começava, então, a criação de um grande rebanho de 
ovinos para a produção de borregos com genética Somalis, o que 
garantiu a rusticidade dos animais, mantendo o escore corporal 
nos períodos mais secos.

Em 2008, durante uma visita à Festa do Boi, em Parnamirim/
RN, Giovannu conheceu o Soinga e observou que era bastante 
semelhante aos animais de seu rebanho. 

Em longas conversas com criadores, em especial com o Dr. 
Judas Tadeu, resolveu, então, profissionalizar sua vocação com 
a criação de Soinga. Começou com 22 machos para a cobertura 
do rebanho já existente e 10 fêmeas para formação de um núcleo 
racial melhorador. 

Os animais, muito bem adaptados ao Bioma Caatinga, 
eram criados em regime exclusivo e extensivo a campo, com 

excelente desenvolvimento corporal, prolificidade, habilidade 
maternal e de rápido retorno: três crias a cada dois partos, peso 
de 2,5 kg ao nascer, e 8 kg em média no desmame, e carcaças de, 
aproximadamente, 15 kg no abate.

Ao longo desses anos, o índice de mortalidade se manteve 
abaixo dos 7,5%, mesmo adotando manejo extensivo a campo.

Atualmente, Giovannu possui 800 matrizes na produção de 
borregos de corte, e um rebanho de elite de 200 matrizes, além de 
um plantel de cabras leiteiras fundamentadas na raça Toggemburg. 
Sua pretensão é estabilizar o rebanho em três mil matrizes ovinas 
e 500 caprinas. Para isso, o empresário, produtor e criador, conta 
com a gerência de Edilson Pereira, que já iniciou o plantio de 
forrageiras irrigadas e palma, a fim de se precaver de estiagens 
severas.

Esse é um bom exemplo de que a exploração competente 
do Bioma Caatinga, com os organismos vegetais e animais 
adequados e formação de estoques hídricos e forrageiros, pode 
tornar o Semiárido Nordestino uma região próspera e geradora de 
riqueza para todos que lá vivem. 

...

Giovannu com o rebanho de elite da Fazenda Dr. Manoel

Matrizes a campo

Soinga 
como 
raça

Mais informações sobre a criação do 
Soinga na Fazenda Dr. Manoel podem 
ser obtidas pelos telefones (84) 96670253 
e 87104252, ou, ainda, pelo e-mail 
wholandabrasil@terra.com.br.
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As pistas de julgamento de ovinos em Esteio/RS mais uma 
vez estarão populosas. Serão 792 animais disputando 
os grandes campeonatos das suas respectivas raças. 

Expositores de diversas regiões do Estado e de Santa Catarina, 
Paraná e São Paulo devem participar desta que é uma das principais 
mostras da ovinocultura do país.

As expectativas para a exposição deste ano, de acordo com 
o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos 
– ARCO, Paulo Afonso Schwab, são otimistas, em virtude dos 
bons resultados do primeiro semestre do ano para a ovinocultura. 
“Tivemos grandes eventos, como os congressos mundiais das 
raças Ideal e Corriedale, o congresso nacional da raça Santa Inês, 
o curso de atualização da raça Suffolk, além de outros importantes 
eventos, que contribuíram muito para o aprimoramento das raças e 
da ovinocultura como um todo, e isso tudo vai se refletir nas pistas 
de Esteio”, afirma o presidente da entidade que complementa: “Sem 
falar da qualidade genética de nossos animais, que a cada Expointer 
tem se destacado, reflexo do investimento dos criadores”, finaliza.  

Já confirmaram presença as raças Merino Australiano, Ideal, 
Corriedale, Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile de France, 
Suffolk, Santa Inês, Poll Dorset, Dorper, Crioula e White Dorper, 
além dos ovinos Naturalmente Coloridos.

A novidade deste ano fica por conta do campeonato Ovinos 

do Futuro, que vai ser realizado pela primeira vez no evento. Vão 
competir nesta categoria os animais com idade entre quatro e oito 
meses, desde que estejam aptos a confirmação. O objetivo, segundo 
o Superintendente do Serviço de Registro Genealógico da ARCO, 
Edemundo Gressler, é demonstrar em pista a qualidade genética 
desses animais. “Estimulando a participação de ovinos jovens, 
estamos fortalecendo e valorizando o investimento em genética por 
parte das cabanhas participantes”, explica ele.

A programação das raças ovinas na 37ª Expointer tem início no 
dia 29 de agosto com o julgamento de admissão, a partir das 9h. A 
entrada dos animais se encerra na quinta-feira, dia 28, às 24h.

XXXVII EXPOINTER – 30/08 A 07/09/2014  |   PROGRAMAÇÃO POR RAÇA

Merino Australiano – 17
Ideal – 42
Corriedale – 75
RomneyMarsh – 24
Hampshire Down – 63
Texel – 260
Ile de France – 93

Suffolk – 64
Santa Inês – 12
PollDorset – 38
Dorper – 40
Crioula – 27
White Dorper – 7
Naturalmente Colorido - 30

Expointer 2014

Animais por raça

Merino Australiano 01/09 2ªf 11  Tarde – Julgamento de Classificação
   01/09 2ªf C  18h - Remate
Ideal   02/09 3ªf 13  Todo o dia - Julgamento de Classificação
   03/09 4ªf Boulevard 17h – Remate
Corriedale  01/09 2ªf 10  Todo o dia – Julgamento de Classificação
   02/09 3ªf A  19h - Remate
Romney Marsh  03/09 4ªf 12  Manhã – Julgamento de Classificação
Hampshire Down  03/09 4ªf 10  Todo o dia – Julgamento de Classificação
   03/09 4ªf A  20h- Remate
Texel   31/08 Dom 12  08h – Julgamento de Classificação
   01/09 2ªf 12  Todo o dia - Julgamento de Classificação
   02/09 3ªf 12  Todo o dia - Julgamento de Classificação
   03/09 4ªf C  17h – Remate
   04/09 5ªf C  18h - Remate
Ile de France  02/09 3ªf 11  Todo o dia – Julgamento de Classificação
   03/09 4ªf 11  Todo o dia – Julgamento de Classificação
   03/09 4ªf A  16h - Remate
Suffolk   31/08 Dom 13  Todo o dia – Julgamento de Classificação
   01/09 2ªf 13  Todo o dia - Julgamento de Classificação
   02/09 3ªf C  19h - Remate
Santa Inês  02/09 3ªf 10  Manhã – Julgamento de Classificação
Poll Dorset  03/09 4ªf 13  Tarde – Julgamento de Classificação
   04/09 5ªf C  15h - Remate
Dorper/W. Dorper 03/09 4ªf 13  Manhã - Julgamento de Classificação
Crioula   01/09 2ªf 11  Manhã - Julgamento de Classificação
   01/09 2ªf C  20h – Remate
Naturalmente Coloridos 03/09 4ªf 12  Tarde - Avaliação Fenotípica
   04/09 5ªf A  16h - Remate
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Quando o crescimento de um fortalece o outro, todo mundo ganha. Este é o nosso jeito de pensar, 

o jeito de uma instituição financeira cooperativa. O Sicredi oferece um atendimento próximo, com 

soluções adequadas às necessidades de cada produtor rural. Assim nos tornamos a 3ª instituição 

financeira com maior volume de recursos concedidos em crédito rural, R$ 9,73 bilhões, segundo o 

ranking Melhores e Maiores 2014 da revista Exame. Venha para o Sicredi.

Seja no campo ou na cidade.

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

sicredi.com.br
gentequecooperacresce.com.br

Sicrediagro


