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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

R N :  Criadores de Soinga 
comemoram avanços no processo 
de reconhecimento do grupamento 
genético como raça

Ovinocultura 
em expansão
Exposições pelo país comprovam o crescimento 
em número e qualidade das raças ovinas

N a c i o n a i s  d a s  r a ç a s  Ile 
de France, Santa Inês e Dorper 
e White Dorper encerram com 
sucesso o ano das respectivas 
raças

Expointer no Rio Grande do Sul e 
Expovelha em São Paulo congregam 
criadores de diversas regiões do país

RS: Programa Gaúcho 
de Desenvolvimento da 
Ovinocultura Gaúcha tem início 
no Estado
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e tenha resultados!

Anuncie
na Revista ARCO

Paulo Afonso Schwab
Presidente

Mais um ano fi nda, ano este produtivo e muito exitoso para a ovinocultura 
brasileira. Andamos por todo o país, nos mais diferentes eventos, e em todos 
percebemos a pujança das raças ovinas em exposições numerosas, com 
animais selecionados, que deram muito trabalho aos jurados nas pistas de 
julgamento.

A mobilização das associações promocionais também foi destaque em 
2014. Muitas discutiram e reviram o standard de suas respectivas raças, a 
fi m de melhorar o padrão zootécnico dos animais, gerando produtos, sejam 
de carne ou de lã, de elevada qualidade.

No Sul, demos início as primeiras ações do Programa de 
Desenvolvimento da Ovinocultura Gaúcha, em parceria com a Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Agronegócio – SEAPA, e com recursos do Fundo 
de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado – FUNDOVINOS, projeto 
que visa qualifi car a lã e carne ovina gaúcha. Com a aquisição do OFDA 
2000, aparelho importado da Austrália, único no Brasil, e com o apoio das 
prefeituras do Estado, Emater, e criadores, pretendemos desenvolver e 
certifi car o mercado da lã, bem como organizar o mercado da carne ovina, e 
o mais importante, tornar o programa um referencial de projeto para outros 
Estados brasileiros, com o intuito de aprimorar suas demandas, de acordo 
com as características e especifi cações de cada região. 

Já no Norte, criadores do grupamento genético Soinga vibram com o 
avanço de mais uma etapa no processo de registro da futura raça. O Serviço 
de Registro Genealógico de Ovinos – SRGO da ARCO, junto ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, se mobilizou e o primeiro animal 
CG4 já existe.

E assim, entusiasmados com estes e muitos outros resultados favoráveis, 
encerramos 2014, com a certeza de que no próximo ano muitos outros 
desafi os nos aguardam, e nós estaremos prontos para trabalhar pelo 
desenvolvimento da ovinocultura brasileira.
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ARCO Revista: Antes de 
ingressar na ARCO, você trabalhava 
como superintendente do mesmo setor 
em outra associação de raça. Comente 
um pouco sobre isso. 

Magali: Trabalhei à frente do setor 
de Registro Genealógico da Associação 
Brasileira de Hereford e Braford – ABHB, 
como Superintendente Titular, quando 
estive à frente do corpo Técnico da 
ABHB, e fui coordenadora do Colegiado 
de Jurados, além de Superintendente 
Administrativa Adjunta da entidade.

ARCO Revista: Como surgiu a 
oportunidade de assumir a função de 
superintendente suplente do SRGO da 
ARCO? 

Magali: Através de um convite feito 
pelo Dr. Edemundo, superintendente titular, 
o qual já conhecia de algumas reuniões 
junto ao Ministério da Agricultura.

ARCO Revista:  Fale um pouco 
das responsabilidades e importância do 
cargo para a Associação. 

Magali: O superintendente suplente 
do Serviço de Registro Genealógico é 
aquele que responde na ausência do titular.
Pretendo trabalhar junto ao Dr. Edemundo 
no processo de coordenação, supervisão e 
orientação ao SRGO, bem como junto aos 
criadores no sentido de orienta-los quanto 
ao funcionamento do setor e na parte de 
campo. O SRGO, assim como a ARCO, 
tem uma equipe séria e efi ciente, que tenho 
certeza que posso contar.

ARCO Revista: Quais são suas 
expectativas e o que você espera do novo 
trabalho? 

Magali: Como já trabalhei nesse 
setor, posso dizer que na parte burocrática 
mudará muito pouco, porém, como mudei 
de espécie, estou me atualizando nesse 
sentido. Minha expectativa é a melhor 
possível, darei o meu melhor pela ARCO. 
É um novo ciclo profi ssional na minha 
vida e tenho certeza que a satisfação será 
plena.     

ARCO Revista: Desde que 
assumistes o cargo, já participastes 
de alguns eventos pela Associação 
(exposição, reuniões). Qual foi tua 
impressão sobre esses encontros?

Magali: Sim, participei da reunião 
regional dos técnicos do Rio Grande do 
Sul, em julho, da Expointer, e da revisão 
de auditoria do MAPA, em outubro.

A reunião  técnica serviu para eu 
conhecer alguns técnicos do Rio Grande 
do Sul e seus anseios, e fui muito bem 
recebida. Contudo, a ARCO, como 
associação nacional, têm técnicos 
atuando em todo o Brasil, e pretendo, se 
possível, conhecer todos numa próxima 
reunião nacional ou em alguma outra 
oportunidade. 

A Expointer também foi muito 
proveitosa, acompanhei a admissão dos 
animais e julgamentos, colaborando e 
participando no que foi proposto. 

Quanto à revisão da auditoria de 2013, 
representei a superintendência junto ao 
MAPA, e como já tinha experiência nesse 
sentido, posso dizer quea revisão foi muito 
satisfatória.

ARCO Revista: Qual sua 
percepção/avaliação sobre a criação de 
ovinos, bem como o desenvolvimento da 

ovinocultura no país, e como acreditas 
que a ARCO pode contribuir para esse 
desenvolvimento? 

Magali: A ovinocultura  vem 
alcançando altos índices de produção em 
todos seus setores. O Brasil tem um grande 
potencial na produção de carne ovina. A 
carne de cordeiro é hoje uma especiaria 
de custo acessível e muito apreciada nas 
mesas dos brasileiros, assim como nos 
pratos da gastronomia internacional. 
A lã, pele, leite e subprodutos, também 
veem acompanhando este crescimento. 
Dentro deste cenário, a ARCO tem a 
fi nalidade de orientar o criador, através 
de seus diferentes serviços técnicos e 
sobre a criação ovina.  Atualmente, a 
entidade disponibiliza aos seus sócios 
uma plataforma online onde podem 
fazer seus comunicados e pesquisar 
seu rebanho, gerando, neste sentido, 
maior agilidade, e também auxiliando 
no melhoramento ovino através do 
controle da genética utilizada. O uso 
de reprodutores registrados, tanto em 
rebanhos comerciais como inspecionados, 
é uma garantia de melhoramento em 
seus produtos, pois estes animais foram 
criteriosamente selecionados por 
inspetores da ARCO, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento da ovinocultura.

Em agosto deste ano, o Serviço de Registro Genealógico de Ovinos – SRGO, 
da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO ganhou uma nova 
superintendente suplente. Magali Maria Paiva de Moura é médica veterinária 
e ingressou na entidade com o desafi o de atualizar seus conhecimentos 
e contribuir para o aperfeiçoamento do setor e o desenvolvimento da 
ovinocultura brasileira.

Confi ra sua entrevista à ARCO Revista.

Entrevista
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Ile de France

Nacional da Raça Ile de France
Durante os dias 14 e 15 de 

novembro, a Associação Brasileira de 
Criadores de Ile de France – ABCIF 
realizou no Sindicato Rural de São 
Sepé/RS a exposição nacional da 
raça. 

Mais de 100 animais, de 
expositores de diversas partes do 
Estado, como Porto Alegre, Santa 
Maria, Vacaria, Cachoeira do Sul, 
Lagoa Vermelha e Pinheiro Machado, 
foram inscritos, e participaram do 
julgamento de classificação, bem 
como do leilão.

O presidente da entidade, Sergio 

Ferro, se disse muito satisfeito com o 
resultado da exposição. “A Nacional 
contou com excelentes animais, que 
comprovaram que a cada ano os 
criadores têm se dedicado e investido 
mais na raça. Também percebemos 
o interesse comercial por parte de 
muitos produtores, que querem 
melhorar a qualidade genética de seus 
rebanhos, a fim de adquirir uma carne 
de sabor inigualável”, afirmou Ferro.

A Nacional da Raça Ile de France 
contou com os julgamentos de 
classificação dos animais a galpão 
e rústicos, que foram avaliados pelo 

técnico da Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos – ARCO, 
Claro Francisco Felix Paim, jantar 
de confraternização e entrega de 
prêmios aos vencedores, e leilão, 
que encerrou as atividades ofertando 
todos os animais inscritos na 
exposição. Segundo o escritório de 
remates responsável pelo evento, 
Santa Rita Remates, a média entre 
as borregas foi de R$ 2.666,77, dos 
borregos, R$ 1.720,00, dos carneiros, 
R$ 2.483,33, e das ovelhas, R$ 
977,78. O faturamento total foi de R$ 
48.900,00.

O presidente 
Sergio Ferro comentou 
também que a convite de 
integrantes da Sociedade 
Rural do Paraná, a 
Nacional da raça em 
2015 será realizada em 
Londrina, entre os dias 15 
e 17 de abril. “Esperamos 
mais uma vez a presença 
dos expositores do Rio 
Grande do Sul, bem 
como do Paraná, São 
Paulo e Santa Catarina”, 
finalizou.

Cidade que irá sediar a 
Nacional de 2015 foi definida

Grande Campeão

Grande Campeã Reservada Grande Campeã Terceiro melhor macho
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Galpão
Fêmeas
Grande Campeã - Box 09, SÃO 
PAULINO 1192
Expositor: LUIZ ALFREDO HORN JU-
NIOR E FILHOS, Cabanha São Paulino, 
Vacaria/RS
Reservada Grande 
Campeã - Box 11, SÃO PAULINO 
1146
Expositor: RODRIGO LOVATO PAIM, 
Cabanha Lovato, Vacaria/RS
Terceira Melhor Fêmea - 
Box 15, CERRO COROADO 8852
Expositor: ARMANDO CHAVES GARCIA 
DE GARCIA, Fazenda Cerro Coroado, 
Santo Antônio da Missões/RS
Quarta Melhor Fêmea - Box 
12, SÃO PAULINO 1145
Expositor: RODRIGO LOVATO PAIM, 
Cabanha Lovato, Vacaria/RS
Machos
Grande Campeão - Box 23, 
SÃO PAULINO 1224
Expositor: LUIZ ALFREDO HORN JU-
NIOR E FILHOS, Cabanha São Paulino, 
Vacaria/RS
Reservado Grande 
Campeão - Box 28, SÃO PAULINO 
1076
Expositor: LUIZ ALFREDO HORN JU-
NIOR E FILHOS, Cabanha São Paulino, 
Vacaria/RS

Terceiro Melhor Macho - 
Box 26, CURRAL DE PEDRAS 646
Expositor: LUIS AUGUSTO E RAFAEL 
FARIA, Fazenda Santa Maria, Pinheiro 
Machado/RS
Quarto Melhor Macho - Box 
25, CERRO COROADO 8497
Expositor: ARMANDO CHAVES GARCIA 
DE GARCIA, Fazenda Cerro Coroado, 
Santo Antônio das Missões/RS
Rústicos
Fêmeas PO
Trio Grande campeão - Box 
29, tatuagens 207/209/211,
Expositor: FABRICIO WOLLMANN 
WILLKE, Cabanha Capané, Cachoeira 
do Sul/RS
Melhor Fêmea Rústica - 
tatuagem 211, F.W. SB EB IA 211
Machos PO
Trio Grande campeão - Box 
34, tatuagens 417/466/471
Expositor: LINON ROSE VIEIRA 
MAGRIN, Cabanha da Lagoa, Capão 
Bonito do Sul/RS
Melhor Macho Rústico - 
tatuagem 466, LINON 466
Machos SO
Trio Campeão - Box 40, tatu-
agens 30/32/33
Expositor: SERGIO LUIZ LOPES FERRO, 
Cabanha Sol de Ferro, Santa Maria/RS
Melhor Rústico SO - tatuagem 
32, Sol de Ferro SO 32

Trio rústico Grande Campeão

Terceira melhor fêmea

Principais resultados
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Qual é a verdadeira importância da ovelha? Talvez você, criador, saiba, já 
que se dedica, alguns exclusivamente, a criação deste pequeno animal, que 
alimenta, veste e gera renda. Mas, muito mais do que isso, a história nos mostra 
que a ovelha tem um significado maior e mais importante. É o que nos conta 
o texto do médico veterinário, José Newton Gutierres Gonçalves, professor da 
Faculdade de Zootecnia da PUC, de Uruguaiana, ex presidente da Casa da Ovelha 
do município, e criador da Fenovinos. O autor e seu texto foram lembrados pela 
presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ideal, Cleusa Piegas, na 
introdução do livro “Raça Ideal na linha do tempo”, lançado este ano, durante 
a 37ª Expointer, em Esteio/RS, em comemoração aos 80 anos da chegada da 
raça ao Brasil.

Acompanhe!

A origem da ovelha foi na Ásia Central. Nessa época, 
o homem alimentava-se das carcaças de animais mortos 
por outros animais. Alimentando-se dessa maneira, 
não conseguia resolver os dois maiores problemas que 
possuía: a fome e o frio. Logo, não tinha estimulo para 
desenvolver a sua inteligência. Com o passar dos anos, 
no período Pré-Neolítico, o homem havia desenvolvido 
um pouco a sua inteligência, deixando de ser um caçador 
indiscriminado.

No Pleistoceno, quando as massas glaciais do 
hemisfério norte derreteram, algumas espécies 
desapareceram, e outras se acumularam nas grandes 
montanhas, pois o hemisfério havia sido coberto pela 
água. Assim, as grandes concentrações de animais 
agudizaram o problema da subsistência.

O homem desse período, já dotado de certa 
racionalidade, torna-se um caçador “especializado”, 
passando a domesticar os ovinos, e de caçador tornou-se 
pastor.

A domesticação das ovelhas foi uma aventura 
fascinante; um passo muito importante para a evolução. 
Os ovinos se deslocavam em grupos em busca de água 
e comida, o que era chamado de “Espírito Gregário”, e 
os pastores primitivos, como não tinham conhecimento, 
seguiam as ovelhas, ficando sujeitos ao ataque dos 
bárbaros (grupos nômades dispostos a matar e roubar). 
Para se defender, levavam consigo uma “tribo”, 
responsável pela formação de muitos grupos familiares.

Acompanhados de sua família, os pastores 
transumantes tinham estabilidade definida, e se 
estabeleciam em determinados locais a fim de 
comercializar os animais. A partir disso, nasceram as 
primitivas vilas.

Entre o “Tigres e Eufrates”, a Mesopotâmia, terra que 
oferecia grandes possibilidades ganadeiras e agrícolas, 
desenvolveram-se os primeiros povos da história, os 
Sumérios. As atividades agrícola e pastoril geraram 
excedentes necessários para permitir uma concentração 
urbana, formando, assim, as cidades, como a Babilônia, 
uma das mais importantes, cujo nome significa lã.

Os Sumérios foram absorvidos pelos Semitas, 
Acadios, Fenícios e Israelitas, todos se dedicaram a 
criação de ovinos. No Velho Testamento há muito relatos 
de que os Israelitas, como Jacob, Moisés e David,foram 
grandes pastores, entre eles surgiu, também, a primeira 
pastora, chamada Raquel, que quer dizer ovelha. 

No século VII, antes de Cristo, instalaram-se na 
Toscana os Etruscos, povo de origem asiática que 
chegara à Itália, e que desenvolveu a criação de ovinos 
intensamente.

No princípio da Era Cristã, o império romano sofreu 
a influência deGálias, Espanha, Grécia, Palestina e 
do norte da África, desde a Mauritânia até o Egito. O 
império estava rodeado de terras para pastoreio.

A riqueza passou a ser medida pelo número de 
ovelhas. A moeda romana chamava-se “pecúnia” que 
vem da palavra “pecus” que significa ovelha.

Nesta época, já se praticava a transumância - “trans” 
(outra) e “húmus” (terras). Os pastores viajavam com as 
ovelhas com o objetivo de comercializar a lã e a carne.

No império romano as ovelhas tiveram um grande 
desenvolvimento. A lã passou a ter grande valor, porque 
a arte de tecer estava muito evoluída. Nessa época, a lã 
entrou na moda, as mulheres e as classes governantes 
usavam roupas de finos tecidos de lã. Os homens que 
aspiravam cargos públicos usavam uma toga de pura lã 

Símbolo da Paz
“Aguinos Dei Qui Tolis Pecata Mundi Dona Nobilus Pacem”*
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branca em sinal de honestidade.
Na época de Júlio César, as ovelhas tiveram 

uma grande importância no desenvolvimento da 
economia, até a queda do império romano, em 456 
depois de Cristo, quando a população foi assolada 
pela fome, a miséria e o medo. 

Os grandes rebanhos que os romanos criaram 
e selecionaram foram abandonados.  No entanto, 
os mosteiros foram a salvação de muitos desses 
rebanhos, o que não permitiu que a tecelagem fosse 
esquecida. 

Somente quando os visigodos invadiram 
a península Ibérica, a paz e a ordem foram 
reestabelecidas.  Os visigodos organizaram o país 
sob um sistema feudal, unindo-se com os nobres 
hispano-romanos e criando um código de leis o 
“Lex Romano Visigothorum”, que reestruturou a 
criação de ovinos transumantes. 

No século XII depois de Cristo, a península 
Ibérica foi invadida pelos Mouros. Nessa época, a 
indústria teve um extraordinário desenvolvimento. 
Foi nesse mesmo período que se ouviu falar pela 
primeira vez em lã merina. 

Com Fernando III, teve início a reconquista com 
a criação da “Mesta”, uma organização política 
e social que organizou a transumância, que era o 
deslocamento estacional que os pastores faziam 
em busca de comida e água para os ovinos. Com 
esses deslocamentos, os pastores acabavam criando 
povoados onde esquilavam e vendiam lãs e ovelhas.

Nesse período, o desenvolvimento dos ovinos foi 
extraordinário e a lã fina passou a ter muita procura 
por outros países.

Desta forma, os Merinos povoaram os países: na 
França foi criado o Merino Rambouillet, na Áustria 
e Hungria, o Merino Negrete, e na Alemanha, o 
Merino Electoral.

Esses Merinos foram chamados Merinos diretos, 
e quando levados a outros países e continentes 
deram origem aos Merinos derivados indiretos, 
que são: Merino Americano, Merino Australiano, 
Merino Argentino e Merino Africano.

A partir do Merino, foram criadas mais duas 
importantes raças que são o Corriedale e o Ideal.

Não existe no mundo um animal que tenha 
contribuído mais para o bem da humanidade. 
Povoando os cinco continentes, a ovelha levou 
riqueza para todos os lugares. A dívida que temos 
para com a ovelha é praticamente impagável.

Passados dois mil anos da era Cristã, a ovelha 

continua alimentando a humanidade com sua carne 
e abrigando-a com sua lã.

A partir da ovelha sempre vai haver um fio de 
lã unindo os pastores e os povos. As pessoas que 
criam e cuidam das ovelhas conhecem a sensação 
de prazer que elas transmitem quando se convivem 
com elas.Um animal que:

• Transformou o caçador em pastor
• Resolveu o problema da fome e do frio
• Ajudou a desenvolver a inteligência 
• Na transumância criou a família
• Criou e povoou cidades e países
• Ajudou a povoar e desenvolver os cinco 

continentes
• Com a lã criou e organizou o comércio, e a 

indústria de tecelagem
Transformando a ovelha em símbolo da paz não 

estamos pagando a dívida que temos com a ovelha, 
mas estamos fazendo justiça!

*“Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do 
mundo dai-nos a Paz”.

Bibliografia:
Ovinocultura – Dr. Geraldo Nunes Vieira
Praderas e Lanares – Jose Minola e 

AngelicaElisondo
Historia Del Lanar – Jose Minola
Ovinotecnia – Mauricio B. Helman

Foto: 
http://todahelohim.com/2011/03/ovelhas-que-

precisam-de-um-pastor.html#.VHZhnTHF_7w
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Entre os dias 29 e 31 de outubro, o jornalista e mestrando, Phillipp 
Dias Gripp, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, no 
Rio Grande do Sul, esteve visitando a Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos – ARCO a fim de analisar anuários, jornais e 
revistas institucionais da entidade. 

O trabalho, cuja linha de pesquisa é Mídias e Identidades 
Contemporâneas, tem por objetivo compreender de que forma 
se dão a regularidades discursivas em revistas sobre divulgações 
científicas voltadas à área da pecuária. “Seria, então, uma análise 
bastante histórica, compreendendo a forma como se iniciou essas 
divulgações técnico-científicas a respeito da pecuária em três 
veículos, especificamente, além dos utilizados pela ARCO, que são 
a revista La Propaganda Rural, do Uruguai, bem como o anuário da 
Associação Rural da Argentina”, explicou Phillipp.

A ARCO foi a primeira instituição visitada pelo estudante, 
que leu, fez anotações, entrevistas e fotografou grande parte dos 
periódicos da entidade.

Curtas

No dia 16 de outubro, os fiscais federais do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– MAPA, Roberto Schroeder e Eduardo Castro, 
estiveram na Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos – ARCO para uma revisão de auditoria, 
na qual a obrigatória foi realizada em dezembro de 
2013.

A conclusão das duas visitas foi satisfatória na 
avaliação dos fiscais federais.

No dia 28 de outubro, integrantes da 
Associação Brasileira de Ovinos – ARCO 
reuniram-se com diretores da Associação 
Brasileira de Criadores de Dorper e 
White Doper - ABCDorper, a fim de tratar 
assuntos relevantes para a raça, tais como 
exposições, projetos, parcerias, entre 
outros.

Na ocasião, estiveram presentes Paulo 
Sérgio Soares, tesoureiro da ARCO, Regina 
Valle, coordenadora técnica da ABCDoper, 
Edemundo Gressler, superintendente do 
Serviço de Registro Genealógico de Ovinos 
da ARCO, Paulo Franzini, presidente 
da ABCDorper, Paulo Afonso Schwab, 
presidente da ARCO, Carlos Vilhena, 
conselheiro técnico da ABCDorper, e 
Bolivar Figueiredo Silva Filho, criador.

Fiscais do Ministério da 
Agricultura visitam a ARCO

Parte da equipe da ARCO com os fiscais do MAPA

ARCO e ABCDorper se reúnem em Porto Alegre

Mestrando em Comunicação Social da UFSM 
utiliza publicações da ARCO para estudo

O encontro aconteceu na sede da Farsul, em Porto Alegre

Phillipp durante o trabalho de análise das publicações
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Santa Inês

Em Recife, Nacional da Raça
Santa Inês comprova a força da raça

Entre os dias 15 e 23 de novembro, a raça Santa 
Inês mostrou mais uma vez sua pujança, durante a 
realização de sua Nacional, em Recife, Pernambuco.

A exposição contou com 748 animais, de 49 
expositores, de 14 Estados brasileiros, que foram a 
julgamento, mas a organização estima que mais de 
1000 circularam pelo Parque do Cordeiro. “O que 
assistimos nesses oito dias de julgamento foi um 
verdadeiro espetáculo de raça e produtividade. Os 
criadores compreenderam a nova metodologia do 
sistema RADAR (Sistema de Avaliação Zootécnica 
e Funcional da Raça Santa Inês), e em pouco mais 
de um ano elevaram a qualidade e características 
desejáveis a um patamar nunca visto na raça”, disse 
Anderson Pedreira, diretor de eventos da Associação 
Brasileira de Santa Inês – ABSI.

A Nacional da Raça Santa Inês aconteceu 
paralelamente a 73ª edição da Exposição Nordestina 
de Animais e Produtos Derivados – ENAPD, que 

assim como a mostra da raça, foi bastante exitosa, 
movimentando cerca de R$ 50 milhões em negócios.

Na ocasião da mostra, os associados da ABSI e 
comissão organizadora definiram que, em 2015, a 
Nacional da Raça acontecerá novamente em Recife 
no mês de novembro.

Com a realização do evento, a ABSI encerra 
as atividades do ano, bem como o Ranking 
Nacional, que contou com 32 exposições oficiais 
e homologadas. Para o próximo ano, segundo 
Anderson, as expectativas são bem maiores. “Vamos 
focar em 2015 em grandes eventos, e estabelecer 
novas parcerias, com uma atenção ainda maior para 
a produção de carne Santa Inês”, projetou o diretor.

A Nacional da Raça Santa Inês foi uma realização 
da ABSI e Associação Pernambucana de Criadores 
de Caprinos e Ovinos – APECCO, e contou com 
o apoio da Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO.

Grande 

campeão
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Fêmeas

PORTEIRA AZUL ATA 424 – Campeã Ovino do Futuro 
Menor
Criador: José Geraldo Souza Almeida Expositor: 
Condomínio Alagoas

M.R.L. 502 – Res. Campeã Ovino do Futuro Menor
Criador: Matheus Liberato Expositor: Matheus Liberato     

PORTEIRA AZUL ANGELINA TE 402 – Campeã Ovino 
do Futuro Maior
Criador: José Geraldo Souza Almeida Expositor: José 
Geraldo Souza Almeida     

JUATANA F&J IA 01220 – Res. Campeã Ovino do Futuro 
Maior
Criador: Fernando Antonio F. Mesquita Expositor: Cicinato 
Siqueira Leite Neto

CPAGRO TE 926 – Campeã Borrega Junior
Criador: CP Agropecuária Ltda. Expositor: Gentil Lima 
Leite

MAROVINO 2040 – Res. Campeã Borrega Junior
Criador: Juvêncio Carlos Araujo Expositor: Juvêncio Carlos 
Araujo

TAKISU ITAGIBA 470 – Campeã Borrega Menor
Criador: Gilda Carvalho Expositor: Gilda Carvalho

F.B.O ANABELA 1496 – Res. Campeã Borrega Menor
Criador: Baia Agropecuária Expositor: Baia Agropecuária

VISI AMORA TE 198 – Campeã Borrega Maior
Criador: Iranilton Santana Simões Expositor: Saul Ferreira 
Moura Filho

SELEÇÃO MARIA BONITA 114 – Res. Campeã Borrega 
Maior
Criador: Anderson Pedreira Expositor: Gentil de Lima Leite

PORTEIRA AZUL IA 218 – Campeã Ovino Jovem
Criador: Jose Geraldo Souza Almeida Expositor: Claudio 
Esberad de Lauro 

CAROATA 3325 – Res. Campeã Ovino Jovem
Criador: Caroatá Agronegócios S/A Expositor: Caroatá 
Agronegócios S/A

JAN VIVI TE 448 – Campeã Ovino Adulto
Criador: Joaquim Artur Pedreira Neto Expositor: 
Condomínio Alagoas

SANTA MONICA FAVORITA TE 604 – Res. Campeã 
Ovino Adulto
Criador: Claudio Esberad de Lauro Expositor: Gentil Lima 
Leite

Machos

F.T.I. CAU 1249 – Campeão Ovino do Futuro Menor
Criador: Marcelo Tavares de Melo Expositor: Marcelo 
Tavares de Melo

T.A.M. – Res. Campeão Ovino do Futuro Menor
Criador: Tarcisio Angelo Mascarim Expositor: Tarcisio 
Angelo Mascarim

Principais resultados

Exposição contou com 

mais de 700 animais nos 

julgamentos
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DO TINGUI ZAGUEIRO TE 6261 –  Campeão Ovino do 
Futuro Maior
Criador: Ricardo Schmidt Falcão Expositor: Gentil de Lima 
Leite     

MOURÃO BERILO 309 –  Res. Campeão Ovino do Futuro 
Maior
Criador: Saul Ferreira Moura Filho Expositor: Saul Ferreira 
Moura Filho

 DI LARI ILUMINADO 851 – Campeão Borrego Junior
Criador: João Carlos Pedreira Andrade Expositor: 
Alexsandro Barros Santana     

F.B.O. TIZIL TE 1407 –  Res. Campeão Borrego Junior
Criador: Baia Agropecuária Expositor: Baia Agropecuária

BRECHA 1501 – Campeão Borrego Menor
Criador: Ivanildo Santana da Silva Expositor: Ivanildo 
Santana da Silva

RIGI GALÃ 93 – Res. Campeão Borrego Menor
Criador: José Givago e Ricardo Inojosa Expositor: 
Condomínio Alagoas

PORTEIRA AZUL IA 097 – Campeão Borrego Maior
Criador: José Geraldo Souza Almeida Expositor: José 
Geraldo Souza Almeida     

S.I. COLORADO DOLAR FIV 367 – Res. Campeão 
Borrego Maior
Criador: Marcelo Ribeiro Mendonça Expositor: Marcelo 
Ribeiro Mendonça

Grande campeã

Alexandre Valença, Presidente da APECCO
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Paulo Afonso Schwab, presidente da ARCO, Arlindo Ivo, da Associação Brasileira dos 

Criadores de Caprinos, e Suetênio Vilar, vice-presidente da ARCO

Diretoria da ABSI - Thiago Inojosa, João Carlos Tavares de Melo

e Anderson Pedreira

Benício Mello, Suetênio Vilar e Gidalte Almeida Claudio Vilela, da APECCO, Tomaz Radel, e 

Paulo Afonso Schwab

DO TINGUI ROYAL TE 6113 – Campeão Ovino Jovem
Criador: Ricardo Schmidt Falcão Expositor: Gentil de Lima Leite

PORTEIRA AZUL TE 089 – Res. Campeão Ovino Jovem
Criador: José Geraldo Souza Almeida Expositor: José Geraldo 
Souza Almeida     

DO TINGUI ESTADIO TE 6113 – Campeão Ovino Adulto
Criador: Ricardo Schmidt Falcão Expositor: Gentil de Lima Leite

MONTEIRO E NEVES 163 – Res. Campeão Ovino Adulto
Criador: José Monteiro Filho Expositor: José Monteiro Filho

Grandes Campeonatos da Raça

DO TINGUI ESTADIO TE 6113 – GRANDE CAMPEÃO 
PORTEIRA AZUL IA 097 - RES. GRANDE CAMPEÃO

JAN VIVI TE 448 – GRANDE CAMPEÃ
TAKISU ITAGIBA 470 – RES. GRANDE CAMPEÃ

DO TINGUI ZAGUEIRO TE 6261- GRANDE CAMPEÃO DO 
FUTURO
F.T.I. CAU 1249 - RES. GRANDE CAMPEÃO DO FUTURO

PORTEIRA AZUL ATA 424 - GRANDE CAMPEÃ DO FUTURO
PORTEIRA AZUL ANGELINA TE 402 - RES. GRANDE 
CAMPEÃ DO FUTURO
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O Sindicato Rural de Pinheiro Machado 
encaminha os últimos preparativos para 
um dos eventos mais importantes da 
ovinocultura gaúcha, a Feovelha, que está 
em sua 31ª edição. São esperados produtores 
de diversas regiões do Estado, que se reúnem 
em Pinheiro Machado a fim de expor e 
comercializar o melhor de seus planteis.

Os criadores que desejarem participar 
desse grande evento, podem fazer a inscrição 
de seus animais até o dia 19 de janeiro pelo 
site da Associação Brasileira de Criadores de 

Ovinos – ARCO, www.arcoovinos.com.br, 
onde também consta o regulamento da feira. 
O valor, tanto para animais a galpão, quanto 
para lotes de rústicos (trio com reserva), é 
de R$ 60,00.

Informações sobre o evento, como prazos 
para inscrição, programação, entre outras, 
podem ser obtidas no site www.feovelha.
com.br

A 31ª Feovelha acontece entre os dias 
28 de janeiro a 1º de fevereiro, no Parque 
Charrua.

Feovelha

RS: Feira e Festa Estadual da 
Ovelha acontece no final de janeiro
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Mais de 700 Ovinos estiveram 
reunidos na 27ª edição da 
Expovelha, que foi realizada 

entre os dias 13 e 19 de outubro, 
em Lençóis Paulista/SP. O evento é 
considerado um dos mais importantes 
da ovinocultura paulista e reuniu 
milhares de pessoas no recinto de 
exposições “José Oliveira Prado”. 

Um dos principais destaques 
da Exposição foi o 14º Seminário 
Paulista de Ovinocultura, com o tema 
Produção de leite de ovelha no Brasil, 
que aconteceu no dia 17 e reuniu mais 
de 70 pessoas no Centro Municipal de 
Formação Profi ssional do município. 
O seminário mostrou as perspectivas 

da atividade nesse segmento, além da 
degustação de produtos derivados do 
leite de ovelha. 

 A reunião da Câmara Setorial 
de Caprinos e Ovinos também foi 
realizada no dia 17 e contou com um 
número expressivo de participantes, 
incluindo o presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos 
- ARCO, Paulo Afonso Schwab, 
e o superintendente do Serviço de 
Registro Genealógico de Ovinos - 
SRGO da ARCO, Edemundo Ferreira 
Gressler. 

Os temas abordados foram a 
sanidade do rebanho caprino e ovino, 
com o médico veterinário Artur Luiz 

Felício, e a certifi cação do Sistema de 
Produção do Cordeiro Paulista, com o 
diretor técnico da Associação Paulista 
de Criadores de Ovinos - ASPACO, o 
zootecnista, Márcio Armando Gomes 
Oliveira. 

 Segundo o presidente da 
ASPACO, Bruno Garcia Moreira, a 
Expovelha 2015 deve ser aprimorada 
e contar com um número maior de 
animais. "Estamos planejando para o 
ano que vem uma grande exposição. 
Queremos trazer nacionais de raça, 
pensar em bons seminários, atraindo 
um grande público, que possa 
fomentar e fortalecer cada vez mais a 
ovinocultura paulista", afi rmou.

27ª Expovelha  movimenta 
a ovinocultura  paulista

Expovelha

Por Bruno Piesco, Manacá Comunicações

Expovelha

Julgamento da raça Santa Inês Grande Campeã Suprema

Grande Campeão Supremo 14º Seminário Paulista de Ovinocultura
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A 27ª edição da Expovelha foi a última etapa do Ranking 
Cabanha do Ano da ASPACO, onde foram defi nidos o 
“Melhor Criador” e “Melhor Expositor” do ano de cada raça 
e classe, que teve dobradinha em todas as raças. Dorper: 
Marcio Afonso Cordeiro; Ile de France: Francisco Manoel 
Nogueira Fernandes; Suffolk: Bruno Garcia Moreira; White 
Dorper: Edilson Nalin Caretta; e Santa Inês: Marcelo Ribeiro 
de Mendonça. O Ranking tem o objetivo de destacar o 
trabalho de criadores e expositores que participaram das seis 
feiras e exposições realizadas no Estado de São Paulo, e que 
formaram as etapas do Ranking.

De acordo com o presidente da ASPACO, Bruno Garcia 
Moreira, o Ranking, além de reconhecer, também valoriza 
os animais dos produtores. “A cada etapa, os criadores e 
expositores apresentam seus melhores animais para que 
possam ter o melhor desempenho nos julgamentos das 
exposições. Dessa forma, é possível observar que os melhores 
animais e seus respectivos proprietários são valorizados 
no mercado. Isso é fundamental para o crescimento e 
desenvolvimento da ovinocultura paulista”, defi ne Garcia 
Moreira. 

O tradicional Campeonato Supremo dos Grandes 
Campeões e Grandes Campeãs, reuniu as raças Santa Inês, 
Ile de France, Dorper, White Dorper e Suffolk. O julgamento 
começou logo após o fi m dos julgamentos dos grandes 
campeonatos de raça, na manhã do dia 18 de outubro. As raças 
escolhidas foram White Dorper, para o Grande Campeão 
Supremo e Dorper para a Grande Campeã Suprema.

 O macho de identifi cação CALIL 102 é do criador e 
expositor Eduardo Ferreira Lobo. Já a fêmea, de identifi cação 
ARAI 168 é do criador e expositor Hélio Jeová A. de Souza/ 
Helcio Alves de Souza / Jacira Alves de Souza. Os responsáveis 
pelo julgamento foram o médico veterinário e inspetor técnico 
da ARCO, Weaver Braga (Santa Inês), o sul-africano, Gideon 
Vivier (Dorper e White Dorper) e o zootecnista, inspetor 
técnico da ARCO e diretor da ASPACO, Márcio Armando 
Gomes de Oliveira (nas demais raças).

 O Campeonato Supremo premia o melhor macho e a 
melhor fêmea entre os grandes campeões de todas as raças, 
que mais estão próximos das características ideais de sua 
raça, ou seja, não é uma competição entre raças, mas entre os 
animais que têm a melhor nota dentro da sua raça.

Evento defi niu o 
Ranking Cabanha do 
ano 2014 da ASPACO

Doper e White Dorper 
são os destaques do 
Campeonato Supremo

Julgamento do  Campeonato Supremo

Bruno Garcia se destacou no Ranking da raça Suffolk e levou o título de Cabanha do Ano ASPACO 2014
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Situada na micro-região denominada “Lage 
da Cruz”, nome herdado de uma grande 
fazenda de outrora, a Fazenda Santa Angelina 
localiza-se no distrito de Picos, município de 

Itiúba, macro região de Senhor do Bonfim, Bahia.
Com 565 hectares, a fazenda mantém cerca de 40% 

desse total em Área de Preservação Permanente; uma 
reserva ecológica particular do Bioma de Caatinga, 
onde estão preservados e íntegros elementos de flora 
e fauna nativas. Noutros 50% encontram-se pastagens 
de capim, leguminosas, palma forrageira e culturas 
irrigadas de capim coast cross, além de feijão, milho 
e sorgo, cultivados em parcerias. Dos 10% restantes, 
três são ocupados por instalações, currais, apriscos, 
residências, depósitos e um frigorífico experimental, os 
demais sete são aguadas, rios e reservatórios de água, 
que defendem a propriedade das estiagens periódicas 
regionais.

Os rebanhos da Fazenda Santa Angelina incluem 
ovinos da raça Dorper e mestiças deslanadas, caprinos 
da raça Boer e mestiças leiteiras, bovinos das raças 

Tabapuã, Nelore e Simental, além de equinos de 
montaria da raça Pampa e muares para os trabalhos 
rotineiros da fazenda.

Com o crescimento da ovinocaprinocultura nos 
últimos dez anos, foi criada a Cabanha Lage da Cruz, 
que funciona dentro das instalações da fazenda. 
Atualmente, é destaque nacional na criação e seleção 
de ovinos da raça Dorper, pela qualidade racial de seu 
rebanho, oriundo dos melhores plantéis brasileiros e de 
importações de embriões da África do Sul.

Esse trabalho de seleção racial tem o reconhecimento 
nas pistas de julgamento. O premiado rebanho sagrou-
se por dois anos consecutivos como “Melhor Criador 
e Expositor da raça Dorper” no ranking da ACCOBA– 
Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da 
Bahia, e, recentemente, na Nacional da Raça Dorper e 
White Dorper, ficou entre os 10 melhores criadores do 
país.

O êxito nas pistas de julgamento se repete no 
mercado com seus produtos PO (Puro de Origem), 
disputados avidamente por importantes criadores 

Informe Comercial

Parcerias que geram 
prosperidade regional

Por Luiz do Berro

Cultivo de palma 
forrageira
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da raça, o que reflete o sucesso da precisão nos 
acasalamentos dirigidos, com uso da monta natural 
e inseminação artificial, além do TE (Transplante de 
Embriões), métodos de reprodução usuais no rebanho.

Todavia, a propriedade se difere por um fator 
importante, que é a formação de parcerias, via rebanhos 
integrados, para a produção de um moderno borrego 
industrial de corte, o que tem gerado recursos e 
prosperidade para as pequenas fazendas e rebanhos da 
micro-região.

À frente da Cabanha está o Engenheiro Menânico, 
Humanista, e pecuarista, Augusto Barbosa, que, sempre 
atento, percebeu a atávica vocação dos ruralistas dessa 
região para o pastoreio de cabras e ovelhas, espécies mais 
adequadas ao bioma regional de semiárido e Caatinga.

Em visitas e reuniões com pequenos proprietários 
regionais, Augusto formou parcerias, cedendo 
reprodutores da raça Dorper, do rebanho Lage da Cruz, 
para a cobertura a campo de fêmeas ovinas deslanadas 
comuns na região.

Além da garantia de compra dos produtos cruzados 
entre quatro e cinco meses de idade, e com 45/50 Kg 
de peso vivo, a Cabanha oferece assistência técnica no 
manejo e sanidade dos rebanhos integrados, na formação 
de pastagens, produção e formação de recursos hídricos 
e forrageiros aos rebanhos integrados, através de um 
técnico agrícola residente na fazenda.

Em visita a estes pequenos produtores integrados, é 
possível verificar o bom desenvolvimento e resultados 
do programa. “Vimos nesse projeto de parceria com a 
Cabanha Lage da Cruz, uma excelente oportunidade 
de geração de renda e prosperidade ao promovermos o 

avanço zootécnico do nosso rebanho original, contando 
com o uso dos reprodutores cedidos por empréstimo, com 
a assistência técnica do Dr. Fabiano e o melhoramento do 
manejo e produção de forrageiras em nossa propriedade. 
Estamos todos muito satisfeitos com os arranjos dessa 
parceria”, comentou o criador Giovane Souza, proprietário  
da Fazenda Lajeado Pintado, e um dos parceiros do 
programa.

Na Cabanha ainda são feitas uma breve terminação e 
engorda dos produtos, com rigoroso controle de qualidade 
e sanidade animal.

Esse é um bom exemplo de que “uma boa semente, 
sempre dá bons frutos”, conforme afirma o próprio 
pecuarista Augusto Barbosa, ao contemplar, satisfeito, o 
desenvolvimento que o projeto traz para a região de Lage 
da Cruz.

Mickey, Reprodutor 
Lage da Cruz
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Pesagem de animais Instalações
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Agrovino

A 7ª edição da Agrovino acontece entre 
os dias 13 e 18 de janeiro em Bagé. O evento, 
que é promovido pela Associação Bageense 
de Criadores de Ovinos – ABACO, está 
com inscrições abertas até o dia 07. As 
exigências necessárias encontram-se no 
site da Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos – ARCO, que é apoiadora do 
evento, www.arcoovinos.com.br, onde 
também deve ser efetuada a inscrição. 
O valor é R$ 45,00, tanto para animais a 
galpão, quanto para rústicos (trio com 
reserva).

Entre as atividades que integram a 
programação do evento estão julgamentos 
morfológicos, concurso de carcaças, assado 
de cordeiros, remates, entre outras.

A 7ª Agrovino acontece no Parque 
de Exposições Visconde de Ribeiro 
Magalhães, da Associação Rural de Bagé.

Mais informações sobre as inscrições 
podem ser obtidas pelo (53) 3242 8422, de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 
13h30 às 17h45.

Em janeiro 
tem Agrovino 
em Bagé
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Competitividade em pista: 
37ª Expointer comprova a evolução 
das raças ovinas em disputas acirradas 
pelos grandes campeonatos

Entre os dias 30 de agosto e 07 de setembro aconteceu 
em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 37ª edição 
da Expointer, considerada a principal mostra 

agropecuária da América Latina.
Sob a chancela da Associação Brasileira de Criadores de 

Ovinos – ARCO, a exposição contou com raças ovinas de 
vários Estados do país. No total, 572 animais participaram 
dos julgamentos de classificação, realizados em quatro 
pistas, simultaneamente. 

Na avaliação do diretor de exposições e feiras da ARCO, 
Paulo Sérgio Soares, a edição do evento transcorreu conforme 
previsto pela entidade. “A Expointer deste ano é resultado de 
um trabalho planejado, e realizado numa parceria conjunta 
com associações promocionais de raças. Todas as atividades 

foram bem sucedidas, e estamos muito satisfeitos”, disse o 
diretor.

A opinião do presidente da entidade, Paulo Afonso 
Schwab, não é diferente. “A cada ano estamos presenciando 
edições melhores da Expointer, principalmente no que diz 
respeito à infraestrutura do Parque de Exposições Assis 
Brasil, que tem atendido às necessidades das associações 
e entidades participantes do evento. Quanto à exposição 
morfológica das raças ovinas, temos notado, é fato, uma 
diminuição nas inscrições, no entanto, o nível zootécnico 
dos animais inscritos tem aumentado a cada edição, e isso é 
fruto do trabalho dos criadores que investem em genética de 
ponta para apresentar o que de melhor têm na maior mostra 
agropecuária da América Latina”, comentou Schwab.

Equipe que trabalhou no julgamento de admissão das raças

Expointer
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Como de praxe, todos os anos, durante a 
Expointer, a ARCO homenageia personalidades que 
fi zeram e/ou fazem parte da história e identidade 
da associação. Nesta edição, os homenageados 
foram os dois inspetores técnicos mais antigos em 
atividade: Dirceu Severo Vieira e Francisco José 
Perelló Medeiros. Os engenheiros agrônomos atuam 
há mais de 45 anos na função.

A homenagem aconteceu no dia 31 de agosto, e 
contou com a presença de colaboradores, colegas de 
profi ssão, familiares e expositores. 

Na ocasião da solenidade, após os discursos 
e entrega do troféu, que foi feita pelo presidente 
Schwab e pelo Superintendente do SRGO, 
Edemundo, os homenageados externaram seu 
agradecimento e emoção em receber a distinção, que 
foi entregue pela primeira vez com o nome “Troféu 
Ovelheiro ARCO”.

Os homenageados, Dr. Perelló e Dr. Dirceu

Qualidade em pista
Treze raças participaram dos quatro dias 

de julgamentos este ano, que, na avaliação do 
superintendente do Serviço de Registro Genealógico 
de Ovinos – SRGO da ARCO, Edemundo Gressler, 
surpreenderam pela qualidade dos animais. “O que vimos 
em Esteio este ano é resultado de um longo trabalho de 
seleção genética realizado pelos criadores de todo o país; 
animais de elevado padrão zootécnico, que renderam aos 
jurados muito tempo de análise criteriosa até apontarem 
os melhores. Somado a este investimento por parte dos 
produtores, não esqueçamos da importante orientação 
dos técnicos que auxiliam no trabalho a campo e na 
melhor escolha na hora da seleção”, lembrou Edemundo.

Por falar em técnicos, muitos deles estiveram 
presentes nas pistas, julgando, por vezes, mais de uma 
raça, a exemplo dos jurados Danilo da Rosa Farias e 
Sérgio de Menezes Muñoz, que avaliaram ovinos Merino 
Australiano e Naturalmente Coloridos, e Corriedale e 
Hampshire Down, respectivamente.

“Já na admissão dos animais foi possível notar que 
todas as raças possuíam um bom padrão zootécnico, o 
que, na sequencia, comprovamos em pista. Nas raças 
que julguei posso afi rmar que houve uma melhora 
considerável no padrão da raça Merino Australiano. 
Animais salientes, com pureza racial, dentro do que se 
espera para o standard da raça. Já as raças naturalmente 

coloridas, Corriedale e Texel têm mostrado grande e 
signifi cativa evolução, e a Romney Marsh ainda pode ser 
considera a melhor, uma vez que está sendo absorvida 
há mais tempo, tem mais carga genética e tempo de 
seleção”, relatou Danilo.

Sérgio também comentou os julgamentos exitosos 
das raças que avaliou: “No Grande Campeonato da raça 
Corriedale posso dizer que, entre as fêmeas, a ovelha 
grande campeã era um animal completo e equilibrado, 
que representa muito bem o que queremos para a raça. 
Já entre os machos, nos deparamos com dois animais 
excepcionais, no entanto, o carneiro Reservado pecou 
um pouco na coloração e qualidade do velo, mas era 
um animal carniceiro e de muita qualidade de lã. Já o 
grande campeão era um borrego de exceção, com linhas 
modernas, pureza racional e um velo excepcional”, 
afi rmou ele que disse ainda: “Na raça Hampshire, a 
borrega Grande Campeã foi escolhida por ser muito 
‘raçuda’, equilibrada, simbolizando bem a raça. Já o 
entre os machos, tivemos um pouco mais de difi culdade, 
principalmente na fi la de borregos, porém, dentro do 
que buscamos, encontramos bons borregos com ótima 
produção de carne e aprumos, mas que perderam para 
o Grande Campeão, um carneiro com um posterior de 
muita carne, bom comprimento de lombo, pureza racial 
e ótimos aprumos”, concluiu o jurado.

Troféu Ovelheiro ARCO
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MERINO AUSTRALIANO

Machos
Grande Campeão: Box 17, tatuagem 1925, 
de Manoel Francisco Zirbes Rodrigues, 
Cabanha Santa Camila
Reservado de Grande Campeão: Box 
13, tatuagem 45, de Condomínio Votinha, 
Estância Votinha
Terceiro: Box 16, tatuagem 372, de Geraldo 
da Paixão Jesus, Cabanha Nossa Senhora 
Aparecida
Quarto: Box 15, tatuagem 707, de José Luiz 
Marona Pons, Cabanha Santa Angela
Fêmeas
Grande Campeã: Box 04, tatuagem 54, de 
Condomínio Votinha, Estância Votinha
Reservada de Grande Campeã: Box 09, 
tatuagem 333, de Geraldo da Paixão Jesus, 
Cabanha Nossa Senhora Aparecida
Terceira: Box 07, tatuagem 2090, de Manoel 
Francisco Zirbes Rodrigue, Cabanha Santa 
Camila
Quarta: Box 06, tatuagem 68, de Condomínio 
Votinha, Estância Votinha

IDEAL
Machos
Grande Campeão: Box 52, tatuagem 4911, 
de Dr. Flor Amaral, Cabanha Agua Fria
Reservado de Grande Campeão: Box 59, 
tatuagem M139, de São Leandro Agropecuária 
S/A, Cabanha São Leandro
Terceiro: Box 48, tatuagem 1549, de 
Edemundo Ferreira Gressler, Cabanha 
Coxilha Verde
Quarto: Box 41, tatuagem 1871, de José Luiz 
Marona Pons, Cabanha Santa Angela
Fêmeas
Grande Campeã: Box 34, tatuagem 1984, 
de José Azhaury Macedo Linhares, Cabanha 
Cerro Chato
Reservada de Grande Campeã: Box 27, 
tatuagem 1762, de José Inácio de Andrade 
Freitas, Estância Escondida
Terceira: Box 31, tatuagem 5382, de Dr. Flor 
Amaral, Cabanha Agua Fria
Quarta: Box 33, tatuagem 1911, de José 
Azhaury Macedo Linhares, Cabanha Cerro 
Chato

CORRIEDALE
Machos
Grande Campeão e Melhor Velo Macho: 
Box 119, tatuagem 4289, de José Inácio de 
Andrade Freitas, Estância Escondida
Reservado de Grande Campeão: Box 132, 
tatuagem 335, de Luis Claudio L. Pereira e 
Fernanda R. Scardoelli e Filhos, Cabanha 

Santa Cecília
Terceiro: Box 124, tatuagem 5213, de Gastão 
Bravo de Medeiros, Cabanha Nova Aurora
Quarto: Box 134, tatuagem 1947, de Luis 
Claudio L. Pereira e Fernanda R. Scardoelli e 
Filhos, Cabanha Santa Cecília
Fêmeas
Grande Campeã e Melhor Velo Fêmea: 
Box 98, tatuagem 370, de Luis Claudio L. 
Pereira e Fernanda R. Scardoelli e Filhos, 
Cabanha Santa Cecília
Reservada de Grande Campeã: Box 69, 
tatuagem 1870, Claudio de Medeiros Bofi ll, 
Estância Três Marias
Terceira: Box 95, tatuagem 2290, de Luiz 
Carlos Engelhart Petrarca, Cabanha Quinta 
Santo Antônio
Quarta: Box 90, tatuagem 1866, de Claudio de 
Medeiros Bofi ll, Estância Três Marias

ROMNEY MARSH
Machos
Grande Campeão: Box 155, tatuagem 
4514, de Manuel e Renato Rossell Sarmento, 
Cabanha São Francisco
Reservado de Grande Campeão: Box 157, 
tatuagem 8109, de Ramiro Madruga Costa, 
Cabanha Santa Angelica
Terceiro: Box 153, tatuagem 4529, de 
Manuel e Renato Rossell Sarmento, Cabanha 
São Francisco
Quarto: Box 151, tatuagem 4530, de Manuel 
e Renato Rossell Sarmento, Cabanha São 
Francisco
Fêmeas
Grande Campeã e Melhor Velo Fêmea: 
Box 142, tatuagem 4520, de Manuel e Renato 
Rossell Sarmento, Cabanha São Francisco
Reservada de Grande Campeã: Box 141, 
tatuagem 4522, de Manuel e Renato Rossell 
Sarmento, Cabanha São Francisco
Terceira: Box 140, tatuagem 4555, de 
Manuel e Renato Rossell Sarmento, Cabanha 
São Francisco
Quarta: Box 143, tatuagem 8288, de Ramiro 
Madruga Costa, Cabanha Santa Angelica

HAMPSHIRE DOWN
Machos
Grande Campeão: Box 221, tatuagem 
493, de Bento e Bruna Martins de Menezes, 
Cabanha Cinco Palmas
Reservado de Grande Campeão: Box 199, 
tatuagem 04, de Tito Toninello, Cabanha Cara 
Mora
Terceira: Box 200, tatuagem 02, de Tito 
Toninello, Cabanha Cara Mora
Quarta: Box 216, tatuagem 457, de Renato 

Gutterres da Silva, Cabanha do Aranhão
Fêmeas
Grande Campeã: Box 180, tatuagem 237, 
de Frederico Jaeger Neto, Cabanha Ovelha 
Negra
Reservada de Grande Campeã: Box 176, 
tatuagem 759, de Renato Gutterres da Silva, 
Cabanha do Aranhão
Terceira: Box 175, tatuagem 462, de Renato 
Gutterres da Silva, Cabanha do Aranhão
Quarta: Box 166, tatuagem 06, de Tito 
Toninello, Cabanha Cara Mora

TEXEL
Machos
Grande Campeão: Box 436, tatuagem 
1300, de Erivon Silveira de Aragão, Cabanha 
Surgida
Reservado de Grande Campeão: Box 416, 
tatuagem 137, de Jair de Lima Pereira Filho, 
Cabanha do Cerro
Terceiro: Box 407, tatuagem 2755, de 
Claudino Loro, Cabanha Santa Orfi la
Quarto: Box 456, tatuagem 404, de Nedy de 
Vargas Marques, Cabanha Cocão
Fêmeas
Grande Campeã: Box 319, tatuagem 1323, 
de Daniel Moleirinho Feio Ribeiro, Cabanha 
Texel Dom Juan
Reservada de Grande Campeã: Box 268, 
tatuagem 1322, de Erivon Silveira de Aragão, 
Cabanha Surgida
Terceira: Box 300, tatuagem 588, de Arno 
Reinoldo Lermen e Renato Lermen, Fazenda 
Lermen I
Quarta: Box 349, tatuagem 438, de Nedy de 
Vargas Marques, Cabanha Cocão

ILE DE FRANCE
Machos
Grande Campeão: Box 568, tatuagem 407, 
de Fabiano Candido de Paula, Cabanha São 
Miguel Arcanjo
Reservado de Grande Campeão: Box 545, 
tatuagem 1157, de Luiz Alfredo Horn Junior e 
Filhos, Cabanha São Paulino
Terceiro: Box 564, tatuagem 8497, de 
Armando Chaves Garcia de Garcia, Fazendo 
Cerro Coroado
Quarto: Box 571, tatuagem 1131, de P.A.P. 
Ibirocua – Irmãos Torres, P.A.P. Ibirocua
Fêmeas
Grande Campeã: Box 524, tatuagem 
1087, de Luiz Alfredo Horn Junior e Filhos, 
Cabanha São Paulino
Reservada de Grande Campeã: Box 521, 
tatuagem 04, de Antonio e Rafael Paim, 
Cabanha Quatro Amigos

Vamos aos principais resultados
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Terceira: Box 495, tatuagem 1192, de Luiz 
Alfredo Horn Junior e Filhos, Cabanha São 
Paulino
Quarta: Box 523, tatuagem 1112, de Luiz 
Alfredo Horn Junior e Filhos, Cabanha São 
Paulino

SUFFOLK
Machos
Grande Campeão: Box 635, tatuagem 
152A, de Elvio de Oliveira Flores, Fazenda 
Flor do Pago
Reservado de Grande Campeão: Box 619, 
tatuagem 261A, de Elvio de Oliveira Flores, 
Fazenda Flor do Pago
Terceiro: Box 603, tatuagem 119, de Bruno 
Garcia Moreira, Fazenda São João
Quarto: Box 626, tatuagem 345, de Antonio 
Gilberto da Costa, Cabanha Maçaroca
Fêmeas
Grande Campeã: Box 601, tatuagem 400, 
de João Augusto Botelho do Nascimento, 
Fazenda Descanso
Reservada de Grande Campeã: Box 583, 
tatuagem 426, de João Augusto Botelho do 
Nascimento, Fazenda Descanso
Terceira: Box 584, tatuagem 462, de 
Caethana de Lara Savian do Nascimento, 
Fazenda Descanso
Quarta: Box 578, tatuagem 476, João 
Augusto Botelho do Nascimento, Fazenda 
Descanso

SANTA INÊS
Machos
Grande Campeão: Box 645, tatuagem 200, 
de Julio Gaspar Noronha Saldanha, Cabanha 
3 Açudes
Reservado de Grande Campeão: Box 
649, tatuagem 180, de Julio Gaspar Noronha 
Saldanha, Cabanha 3 Açudes
Terceiro: Box 650, tatuagem 1151, de Julio 
Gaspar Noronha Saldanha, Cabanha 3 Açudes
Fêmeas
Grande Campeã: Box 643, tatuagem 213, 
de Julio Gaspar Noronha Saldanha, Cabanha 
3 Açudes
Reservada de Grande Campeã: Box 639, 
tatuagem 261, de Julio Gaspar Noronha 
Saldanha, Cabanha 3 Açudes
Terceira: Box 644, tatuagem 113, de Julio 
Gaspar Noronha Saldanha, Cabanha 3 Açudes
Quarta: Box 640, tatuagem 229, de Julio 
Gaspar Noronha Saldanha, Cabanha 3 Açudes

POLL DORSET
Machos
Grande Campeão: Box 688, tatuagem 97, 
de Carlos Mafra Pedroso Neto, Chácara Três 
Pinheiros

Reservado de Grande Campeão: Box 684, 
tatuagem 237, de João Alberto Guerra Filho, 
Cabanha Arvoredo
Terceiro: Box 686, tatuagem 218, de João 
Alberto Guerra Filho, Cabanha Arvoredo
Quarto: Box 685, tatuagem 232, João Alberto 
Guerra Filho, Cabanha Arvoredo
Fêmeas
Grande Campeã: Box 674, tatuagem 
2144, de Paulo Roberto S. Dzierwa e Emílio 
Dzierwa, Fazenda Serrana
Reservada de Grande Campeã: Box 663, 
tatuagem 14, de Agropecuária Vitória Ltda., 
Agropecuária Vitória 
Terceira: Box 664, tatuagem 15, de 
Agropecuária Vitória Ltda., Agropecuária 
Vitória 
Quarta: Box 656, tatuagem 35, de 
Agropecuária Vitória Ltda., Agropecuária 
Vitória 

DOPER
Machos
Grande Campeão: Box 719, tatuagem 640, 
de Hamilton Alvaro C. da Silveira, Fazenda e 
Cabanha Nossa Senhora da Conceição
Reservado de Grande de Campeão: 
Box 728, tatuagem 3355, de Jairo Knopik, 
Cabanha JK
Terceiro: Box 727, tatuagem 548, Hamilton 
Alvaro C. da Silveira, Fazenda e Cabanha 
Nossa Senhora da Conceição
Quarto: Box 725, tatuagem 551, de Dioroci 
Hoffmann Amarante, Cabanha Passo da 
Conquista
Fêmeas
Grande Campeã: Box 713, tatuagem 3998, 
de João Claudio Ronsoni, Fazenda do Leite – 
JCR
Reservada de Grande Campeã: Box 712, 
tatuagem 1310, de Marco Aurélio Silva 
Sanchotene, Cabanha Obelisco
Terceira: Box 704, tatuagem 54, de Marco 
Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha Obelisco
Quarta: Box 703, tatuagem 627, de Hamilton 
Alvaro C. da Silveira, Fazenda e Cabanha 
Nossa Senhora da Conceição

CRIOULA
Machos
Grande Campeão: Box 746, tatuagem 111, 
de Volnei Afonso Merino, Cabanha Morada 
Santa Fé
Reservado de Grande Campeão: Box 749, 
tatuagem 178, de Zuleika Borges Torrealba, 
Cabanha Da Maya P.A.P.
Terceiro: Box 745, tatuagem 113, de Djonatan 
Luis dos Reis Cannez, Cabanha Três Ilheiras
Quarto: Box 744, tatuagem 304, de Zuleika 
Borges Torrealba, Cabanha Da Maya P.A.P.

Fêmeas
Grande Campeã: Box 741, tatuagem 193, de 
Zuleika Borges Torrealba, Cabanha Da Maya 
P.A.P.
Reservada de Grande Campeã: Box 735, 
tatuagem 123B, de Gilson Rudinei Pires 
Moreira, Cabanha Sobrado Branco
Terceira: Box 736, tatuagem 124 B, de 
Gilson Rudinei Pires Moreira, Cabanha 
Sobrado Branco
Quarta: Box 730, tatuagem 104B, de Volnei 
Afonso Merino, Cabanha Morada Santa Fé

WHITE DORPER
Machos
Grande Campeão: Box 761, tatuagem 33, 
de Marco Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha 
Obelisco
Reservado de Grande Campeão: Box 
762, tatuagem 07, de Marco Aurélio Silva 
Sanchotene, Cabanha Obelisco
Fêmeas
Grande Campeã: Box 758, tatuagem 312, de 
Dioroci Hoffmann Amarante, Cabanha Passo 
da Conquista
Reservada de Grande Campeã: Box 
759, tatuagem 02, de Marco Aurélio Silva 
Sanchotene, Cabanha Obelisco
Terceira: Box 757, tatuagem 370, de Dioroci 
Hoffmann Amarante, Cabanha Passo da 
Conquista
Quarta: Box 756, tatuagem 54, de Marco 
Aurélio Silva Sanchotene, Cabanha Obelisco

NATURALMENTE 
COLORIDO

CORRIEDALE
Machos
Grande Campeão: Box NC03, tatuagem 
757, de Claudio Soares Fontoura, Cabanha 
São Pedro P.A.P.
Reservado de Grande Campeão: Box 
NC02, tatuagem 60, de Paulo Sérgio Soares e 
Joquim Soares Neto, Cabanha Espinilho
Fêmeas
Grande Campeã: Box NC01, tatuagem 08, de 
Luiz Alfredo Horn Junior e Filhos, Cabanha 
São Paulino

ROMNEY MARSH
Machos
Grande Campeão: Box NC06, tatuagem 
140, de Manuel e Renato Rossell Sarmento, 
Cabanha São Francisco
Reservado de Grande Campeão: Box 
NC05, tatuagem 134, de Manuel e Renato 
Rossell Sarmento, Cabanha São Francisco
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Fêmeas
Grande Campeã: Box NC04, tatuagem 
120, de Manuel e Renato Rossell Sarmento, 
Cabanha São Francisco

TEXEL
Machos
Grande Campeão: Box NC25, tatuagem 
01, de Jorge Augusto Szczypior, Sítio Nossa 
Senhora da Conceição
Reservado de Grande Campeão: Box 
NC26, de Jorge Augusto Szczypior, Sítio 
Nossa Senhora da Conceição
Fêmeas
Grande Campeã: Box NC18, tatuagem 08, 
de Elton José Barreto Enick, Cabanha Don 
Enick
Reservada de Grande Campeã: Box NC10, 
tatuagem 10, de David Fontoura Martins, 
Cabanha Novo São João

ILE DE FRANCE
Machos
Grande Campeão: Box NC30, tatuagem 16, 
de Sérgio Luiz Lopes Ferro, Cabanha Sol de 
Ferro
Reservado de Grande Campeão: Box 
NC31, tatuagem 14, Sérgio Luiz Lopes Ferro, 
Cabanha Sol de Ferro
Fêmeas
Grande Campeã: Box NC29, tatuagem 01, 
de Gustavo Pergher, Haras & Cabanha Caeté

...
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Gande Campeã Corriedale Gande Campeã Ideal

Gande Campeã Ile de France Gande Campeã Santa Inês

Gande Campeã Crioula Ideal Gande Campeã Dorper

Gande Campeã Hampishire Down Gande Campeã Poll Dorset

Gande Campeã Romney Marsh Gande Campeã White Dorper Gande Campeã Merino

Gande Campeã Suffolk Gande Campeã Texel Gande Campeão Santa Inês
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Gande Campeão Suffolk Gande Campeão Merino Gande Campeão Crioula Gande Campeão Corriedale

Gande Campeão Dorper Gande Campeão Hampshire Down Gande Campeão Ile de France Gande Campeão Poll Dorset

Gande Campeão Romney Marsh Gande Campeão White Dorper Gande Campeão Ideal Gande Campeão Texel

Naturalmente Colorido Campeã Corriedale Naturalmente Colorido Campeã Ile de France Naturalmente Colorido Campeã Romney Marsh Naturalmente Colorido Campeã Texel

Naturalmente Colorido Campeão Corriedale Naturalmente Colorido Campeão Romney Marsh Naturalmente Colorido Campeão Texel Naturalmente Colorido Campeão Ile de France

Galeria dos Campeões
ovinos naturalmente coloridos
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A 52ª edição da Festa do Boi, que 
aconteceu de 11 a 20 de outubro 
em Parnamirim, Rio Grande 

do Norte, contou com um momento 
muito importante para os criadores 
de ovinos Soinga, que aguardam pela 
homologação oficial que reconhecerá o 
grupamento genético como raça. 

No dia 15, criadores, técnicos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA, e da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO, bem como, dirigentes 
da entidade, realizaram uma avaliação 
fenotípica em um grupo de animais, que 
receberam uma tatuagem de controle 
de geração, determinando, tão logo, o 
padrão estabelecido para a futura raça.

De acordo com os técnicos da 
ARCO, Claudio Adriano Correa de 
Lima e Karoline Batista de Paiva Lopes, 
que realizaram a avaliação, foram 
considerados na classificação fenotípica 
cabeça, pescoço, corpo, dorso, garupa, 
cauda, membros e pelagem. “Para ser 
considerado um animal de excelente 
padrão racial, o Soinga deve ser rustico 
e pesado, de médio a grande porte; 
a cabeça deve ser preta com entrada 
triangular branca na nuca em direção 
ao chanfro, corpo branco com algumas 
infiltrações; não pode haver acumulo 
de gordura na garupa; a cauda deve 
ter tamanho médio, não ultrapassando 
os jarretes com inserção triangular, 
podendo, ainda, ser cilíndrica”, 

descreveu a técnica Karoline.
Os resultados da avaliação e 

classificação fenotípica, que determinou 
os animais que mais se aproximam do 
padrão racial, puderam ser notados 
rapidamente. “Para se ter uma noção 
da importância do reconhecimento do 
grupamento genético Soinga como 
raça, não só por fatores raciais, mas, 
sobretudo, econômicos, a fêmea 
classificada como CG4 (a mais pura 
com relação ao padrão racial) teve ser 
valor comercial triplicado, e no final da 
exposição já estava valendo mais de R$ 
3.000,00”, comentou Claudio Adriano. 
O preço médio de um ovino Soinga gira 
em torno de R$ 600,00 a R$ 1.500,00, 
dependendo do tamanho e peso.

Criadores de Soinga 
comemoram avanços 
no processo de reconhecimento do ovino como raça

O presidente da ARCO, Paulo Afonso Schwab, também esteve prestigiando o evento em Parnamirim

Soinga
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O que acontece a partir de agora?
Para que esse evento acontecesse durante a 52ª Festa do Boi, 

em Panamirim/RN, a ARCO, através do Serviço de Registro 
Genealógico de Ovinos – SRGO, coordenado pelo superintendente 
Edemundo Gressler, desenvolveu e apresentou ao MAPA o “Projeto 
de Controle de Genealogia do Grupamento Genético denominado 
Soinga”, no qual constam todos os procedimentos necessários para 
o reconhecimento do Soinga como raça.

Conforme a Fiscal Federal Agropecuário do MAPA, Sônia 
Azevedo Nunes, que acompanhou a avaliação fenotípica, o 
próximo passo é estender a campo o trabalho realizado no evento. 
“A avaliação foi desenvolvida em uma pequena amostragem do 
rebanho que lá se encontrava. Cabe destacar que por se tratar de um 
evento agropecuário, os animais participantes costumam representar 
os melhores exemplares da raça e/ou grupamento genético. 
Sendo assim, o próximo passo é atingir a totalidade dos animais 
pertencentes ao referido grupamento genético. Soma-se a isso, 
apresentar aos produtores interessados em  participar do Controle 
de Genealogia, suas obrigações e  procedimentos necessários”, 
explicou ela.

Soinga e sua origem
Em 1988, o médico veterinário José Paz de Melo viu a 

necessidade de reorganizar o mercado, que na época não ofertava 
ovinos de qualidade, já que os animais eram pequenos e não havia 
produção de carne. Após anos de pesquisa, e do cruzamento das 
raças Ingazeira com Somalis, ele criou o Soinga, um animal rústico, 
resistente a regiões áridas, e de fácil adaptação a outros climas, cuja 
carne é marmorizada e saborosa. Nas defi nições de seu criador, o 
Soinga é “precoce, pesado, prolífero e rústico”.

A busca pela organização, desenvolvimento, e reconhecimento 
do grupamento genético Soinga já mobiliza os criadores há alguns 
anos. Embora ainda não seja considerada uma raça, os produtores já 
contam com uma entidade de representação nacional, a Associação 
Brasileira de Criadores de Soinga – ABCSoinga, que é presidida, 
atualmente, pelo norte-rio-grandense, Inácio José Salustino Soares.

Machos Grande Campeão e Reservado O Grande Campeão da exposição

Soinga Reservado de Grande Campeão
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A Feira Nacional do Agronegócio 
(Fenagro), realizada entre 28 
de novembro e 7 de dezembro, 

em Salvador (BA), foi palco da 8ª 
Exposição Nacional das Raças Dorper e 
White Dorper, que foi considerada uma 
das mais expressivas dos últimos anos. 
O evento recebeu centenas de visitantes 
e gerou excelentes oportunidades de 
negócio a criadores de todo o Brasil. 
Segundo a organização, essas raças de 
origem sul-africanas movimentaram 
R$ 1 milhão com a comercialização de 
animais.

Do julgamento, participaram 700 
animais de 40 expositores de São Paulo, 
Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Goiás, 
Ceará, Piauí, Pernambuco, Distrito 
Federal e Rio de Janeiro. Considerando os 

animais inscritos na mostra e no leilão, o 
volume chega a 1.000 exemplares. Uma 
grande novidade da Nacional de 2014 
foi o julgamento, conduzido por cinco 
jurados, uma iniciativa muito elogiada 
pelo público presente, ao reconhecer a 
maior imparcialidade atribuída às notas 
de classificação. 

“Juntos, os cinco juízes elevaram 
ainda mais o nível da competição, sem 
gerar erros ou insatisfação por parte dos 
expositores”, entende Roberto Teixeira, 
proprietário da Dorper Constelação, de 
Caruaru (PE). Ele se refere a Gustavo 
Martins Ferreira (São Paulo), Wilson 
Braga (Bahia), John Dell e Koenie Kotze 
(África do Sul), além do namibiano 
Philip Strauss.

O alagoano Fernando Vieira Chaves 

Filho, à frente da Dorper Boa Vontade, 
localizada em Coruripe, confirma a 
impressão deixada pelo novo modelo de 
julgamento. “Foi uma experiência muito 
positiva e que, a meu ver, tem de continuar. 
Todo conhecimento acumulado aqui 
certamente vai contribuir para um 
melhor direcionamento nos trabalhos de 
seleção no futuro”, complementa.

A Associação Brasileira dos 
Criadores de Dorper (ABCDorper), 
responsável pelas ações promocionais 
das raças Dorper e White Dorper, 
também atribui o sucesso desta 
exposição nacional à queda das barreiras 
sanitárias antiaftosa na Região Nordeste. 
Tanto é que o tema da mostra neste ano 
foi “Brasil Sem Fronteiras”, resumindo 
a participação massiva de criadores 

Dorper e White Dorper

Por Pec Press – Assessoria Agropecuária

Nacional na Bahia encerra calendário Dorper e 
White Dorper em 2014 com mil animais inscritos

Grande Campeã e Reservada Grande Campeã Dorper
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nordestinos - responsáveis pela 
inscrição de 60% dos ovinos - antes 
impedidos de transitar seus plantéis 
livremente.

“E devem [os nordestinos] 
comemorar essa conquista com muito 
louvor. Eles sabem produzir carne de 
cordeiro como poucos e reconhecem 
as qualidades das raças Dorper e White 
Dorper, desenvolvidas para produzir 
carcaças diferenciadas. Nesses anos 
que permaneceram represados, os 
criadores do entorno construíram um 
acervo genético espetacular, capaz de 
atender demandas em qualquer lugar 
do país. Vimos animais padronizados 
e prontos para competir no mercado 
nacional”, avalia Paulo Augusto 
Franzine, da ABCDorper.

Fernando Filho foi um dos 
beneficiados pelo reconhecimento 
internacional de região livre de febre 
aftosa com vacinação, conseguindo 
participar pela primeira vez de uma 
Nacional com animais. Antes, centrava 
esforços apenas nas exposições locais. 
“Fiquei feliz ao presenciar a quantidade 
de ovinos de criatórios nordestinos. Era 
a chance que faltavapara divulgarmos a 
competência do nosso trabalho”, frisa 
o criador.

Uma novidade apresentada aos 
visitantes da 8ª Exposição Nacional 
das Raças Dorper e White Dorper 
foi o Troféu Gerações, quando os 

proprietários dos melhores conjuntos 
mãe/filha da exposição repartiram o 
prêmio de R$ 25 mil. Como anunciado 
previamente, o valor representa 25% 
do faturamento arrecadado no Leilão 
Dorper Raça Forte, promovido pela 
ABCDorper.

Toda a organização da 8ª Exposição 
Nacional ficou sob responsabilidade da 
Associação dos Criadores de Caprinos 
e Ovinos da Bahia (ACCOBA), que 
desde o começo do ano defendia a 
promoção do evento dentro daFenagro, 
a principal exposição agropecuária 
nordestina. Houve também total 
envolvimento dos delegados da ABC 
Dorper no território baiano, os criadores 
Luiz Teixeira, da Dorper Buriá (Senhor 
do Bonfim); e Augusto Sérgio de 
Oliveira Barbosa, da Cabanha Lage da 
Cruz (Itiuba).

Augusto, Luiz e Paulo Franzine 
tornam pública a satisfação dos 
criadores de Dorper com a competência 
organizacional da ACCOBA e a 
importância da Fenagro para o 
agronegócio nacional. Milhares de 
pessoas visitaram a exposição, muitas 
das quais passaram pelo estande da 
ABCD orperpara saber mais sobre a 
raça ou até mesmo comprar animais. “A 
mostra foi propícia ao fechamento de 
bons negócios e à prospecção de boas 
oportunidades. Eu mesmo vendi 11 
animais e tive de segurar a empolgação 

para não desfazer da cabeceira do meu 
time de pista”, relata Augusto.

Houve até visitantes internacionais, 
a exemplo dos colombianos e dos 
mexicanos, que acompanharam 
do julgamento aos leilões. “O 
governo mexicano está empenhado 
em desenvolver a ovinocultura e 
entendemos que o Dorper proporciona 
excelentes resultados na produção 
de carne. Lá, o utilizamos sobre as 
raças nativas, gerando excelentes 
resultados produtivos. Existem muitas 
oportunidades para o Dorper em nosso 
país”, relata o mexicano Luiz Munhoz, 
que mora na cidade de León. 

Remates faturam 
R$ 1 milhão

Dois leilões oficiais 
comercializaram 87 lotes pelo valor 
total de R$ 916.480,00. O primeiro 
foi o Nacional Dorper Show, que 
ocorreu no dia 5 de dezembro, com 
promoção da Dorper Buriá, Fazenda 
Invernada, Lage da Cruz, Rebanho 
LCB e Five Stars. A bateria de 37 lotes 
ainda foi reforçada pelas propriedades 
paulistas Malu Dorper, Monte Olimpo, 
Interlagos, Dorper Campo Verde, 
Dorper Araíe Kaiowas Ovinos.

Tanta qualidade em um só lugar 
resultou em um faturamento de R$ 
399.600,00, emplacando média de R$ 

Grande Campeã e Reservada Grande Campeã White Dorper
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10.800,00. O lote de maior cotação, 
Interlagos Strauss TE 1327, vendido 
por Jamer e Jaqueline Marques, da 
Cabanha Interlagos, alcançou o preço 
de R$ 67.200,00. Para a surpresa 
do comprador, Paulo Sérgio Correa 
Vianna, da Estância Potirendaba (SP), 
o animal seria eleito Grande Campeão 
Nacional da Raça Dorper no dia 
seguinte.

Encerrando a 8ª Exposição 
Nacional das Raças Dorper e White 
Dorper com chave de ouro, o Leilão 
Dorper Constelação, realizado pela 
Dorper Constelação, Malu Dorper 
e Dorper Campo Verde agregouao 
faturamento da Nacional do Dorper 
mais R$ 516.880,00, com a venda 
de 47 lotes à média de R$ 10.997,45. 
Dentre os maiores investidores do 
remate, destacou-se Claudemon 
Silveira, da Cabanha Prosperar, em 
Arapiraca (AL), com investimentos 
na ordem de R$ 109.200,00. Roberto 
Teixeira, titular da Dorper Constelação 
foi quem mais vendeu no leilão, 
acompanhado da Dorper Campo Verde 
e Malu Dorper.

“Essa Nacional foi uma das 
melhores que já presenciei. Pelo 
brilhantismo dos animais expostos, 
tivemos uma competição muito forte, 
com premiações bem distribuídas 
entre criadores novos e veteranos. 
Essa genética refletiu positivamente 
nos preços alcançados em ambos 

os leilões”, avalia o criador Roberto 
Teixeira.

Confira o resultado parcial do 
Grande Campeonato. A relação 
completa está disponível no site da 
ABCDorperwww.abcdorper.com.
br

DORPER
GRANDE CAMPEÃO NACIONAL

Animal: Interlagos Strauss TE 
1327

Expositor: Jamer e Jaqueline 
Marques, Cabanha Interlagos, de 
Valinhos (SP)
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO 
NACIONAL

Animal: Dorper Campo Verde TE 
4557

Expositor: Adriana de Castro 
Silveira Pinto, Dorper Campo Verde, 
Jarinu (SP)
GRANDE CAMPEÃ NACIONAL

Animal: Interlagos Bernadete TE 
1388

Expositor: Jamer e Jaqueline 
Marques, Cabanha Interlagos, Valinhos 
(SP)
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ 
NACIONAL

Animal: Dorper Campo Verde TE 
4558

Expositor: Adriana de Castro 
Silveira Pinto, Dorper Campo Verde, 

Jarinu (SP)

TROFÉU GERAÇÕES
1° lugar: Five Stars IA 342/Five 

Stars 544
Expositor: Marli de Nigris, 

Vinhedo (SP)
Prêmio: R$ 5.340,00

MELHOR EXPOSITOR
1º) Jamer e Jaqueline Marques, 

Cabanha Interlagos, Valinhos (SP)
2º) Marli de Nigris – Five Stars , 

Vinhedo (SP)
3º) Adriana de Castro Silveira 

Pinto, Dorper Campo Verde, Jarinu 
(SP)

MELHOR CRIADOR
1º) Jamer e Jaqueline Marques, 

Cabanha Interlagos, Valinhos (SP)
2º) Adriana de Castro Silveira 

Pinto, Dorper Campo Verde, Jarinu 
(SP)

3º) Marli de Nigris – Five Stars , 
Vinhedo (SP)

WHITE DORPER
GRANDE CAMPEÃO NACIONAL

Animal: Interlagos Jeremiah 1646
Expositor:Jamer e Jaqueline 

Marques, Cabanha Interlagos, Valinhos 
(SP)
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO

Animal: Interlagos Frejat TE 1606
Expositor: Jamer e Jaqueline 

Grande Campeão e Reservado Grande Campeão Dorper
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Marques, Cabanha Interlagos, Valinhos 
(SP)
GRANDE CAMPEÃ NACIONAL

Animal: Malu Dorper TE 282 / 
MOV JEEP 552

Expositor: Paulo Augusto Franzine, 
Malu Dorper, São Roque (SP)
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ 
NACIONAL WHITE DORPER

Animal: Malu Dorper IA 517
Expositor: Paulo Augusto Franzine, 

Malu Dorper, São Roque (SP)

TROFÉU GERAÇÕES
1º lugar: Malu Dorper TE 282 / 

MOV JEEP 552
Expositor: Paulo Augusto Franzine, 

Malu Dorper, São Roque (SP)
Prêmio: R$ 5.340,00

MELHOR EXPOSITOR
1º) Adriana de Castro Silveira 

Pinto, Dorper Campo Verde, Jarinu 
(SP)

2º) Jamer e Jaqueline Marques, 
Cabanha Interlagos, Valinhos (SP)

3º) Paulo Augusto Franzine, Mali 
Dorper, São Roque (SP)

MELHOR CRIADOR
1º) Adriana de Castro Silveira 

Pinto, Dorper Campo Verde, Jarinu 
(SP)

2º) Jamer e Jaqueline Marques, 
Cabanha Interlagos, Valinhos (SP)

3º) Paulo Augusto Franzine, Mali 
Dorper, São Roque (SP)

Grande Campeão e Reservado Grande Campeão White Dorper

Interlagos Strauss TE 1327, mais 

cotado da exposicao, foi apresentado 

com quatro filhas premiadas em 

campeonatos de categoria
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Resumo: A ovinocultura no Brasil vem crescendo de maneira 

expressiva, sendo o estado do Rio Grande do Sul um dos pioneiros nesta 

área da produção. Entretanto, a desvalorização da lã e a introdução de 

raças produtoras de carne, despertou o interesse do produtor gaúcho para 

esta nova área de produção. Com o objetivo de avaliar o ganho médio 

diário de cordeiros semi confinados sob dois niveis de suplementação, 

o presente trabalho foi desenvolvido entre os meses de dezembro de 

2012 e fevereiro de 2013, em propriedade rural no municipio de Piratini. 

Foram utilizados 24 cordeiros derivados do cruzamento entre ovelhas 

Corriedale e Carneiro Ideal, sendo 12 fêmeas e 12 machos castrados, com 

idades entre 4 e 5 meses.Os animais foram divididos em quatro blocos 

inteiramente casualizados, com 22 kg de peso a média cada lote. As 

unidades experimentais pernaneceram em potreiro de 600m² com campo 

nativo e água à vontade e receberam os tratamentos (T) em dois níveis de 

suplementação com duas repetições cada. O T1 foi campo nativo + 4% do 

peso vivo do animal (PV) de ração comercial para Ovinos e o T2, campo 

nativo + 2% do PV de ração comercial para Ovinos. Quando analisados 

estatisticamente os dados de Ganho Médio Diário, nota-se que não há 

diferença significativa entre os dois tratamentos. Conclui-se, portanto, que o 

nível de suplementação não interferiu no ganho médio diário dos cordeiros 

semi confinados.

Palavras–chave: Ganho médio diário – Ovinos – semi 

confinamento

Introdução

O crescimento da população mundial, juntamente com a ideia 

de sustentabilidade do mundo, faz com que se torne necessária 

a busca de alternativas rápidas e eficientes de produção de 

alimentos. Neste contexto, a proteína de origem animal tem 

grande relevância e a terminação de cordeiros vem ser uma 

alternativa de produção de carne de qualidade, com um ciclo 

curto de terminação quando comparado a bovinocultura. Nesta 

situação, os animais nascem e são abatidos no mesmo ano, 

gerando para o produtor um retorno finaceiro rápido e para o 

consumidor uma carne de alta qualidade e de sabor inigualável. 

A busca pela utilização do cruzamento entre raças de lã e 

carne, ou a utilização de animais de dupla aptidão para produção 

de carne, deve ser amplamente pesquisada. Assim como, a 

melhor forma de se terminar os animais e a qualidade do produto 

final obtido. Desta forma, os produtores poderão se valer da 

qualidade de lã de suas matrizes e obter bons lucros com a venda 

da carne de seus cordeiros, unindo a tradição em produzir lã e a 

rentabilidade da venda de carne.

Segundo Carvalho et al. (2007a), confinar cordeiros para 

terminação torna o retorno do capital investido mais rápido, 

permite uma produção de carne de qualidade ao longo do ano, 

propicia carcaças pradonizadas, reduz a idade ao abate dos 

animais e libera uma área de forrgem para as demais categorias, 

deixando o ciclo como um todo mais produtivo.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho 

em ganho de peso de cordeiros Cruza Corriedale x Ideal criados 

em campo nativo e submetidos a dois niveis de suplementação 

concentrada.

Material e Métodos

O trabalho foi desenvolvido entre os meses de dezembro de 

2012 e fevereiro de 2013, em propriedade rural no municipio de 

Piratini, localizado na serra do sudeste no Rio Grande do Sul. 

Foram utilizados 24 cordeiros derivados do cruzamento entre 

ovelhas Corriedale e Carneiro Ideal, sendo 12 fêmeas e 12 

machos castrados, com idades entre 4 e 5 meses. 

Os animais foram divididos em quatro blocos inteiramente 

casualizados, com 22 kg de peso a média cada lote. As unidades 

Artigo

Ganho de peso de cordeiros em 
campo nativo submetidos a dois 
niveis de suplementação
Marina Martins de Vasconcellos1, Bruno Martins de Vasconcellos2, Eduardo 
Brum Schwengber3, Gladis Ferreira Corrêa3
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experientais permaneceram em potreiro de 600m² com campo nativo 

e água à vontade e receberam os tratamentos (T) em dois níveis de 

suplementação com duas repetições cada. O T1 foi campo nativo + 

2% do peso vivo do animal (PV) de ração comercial para Ovinos e o 

T2, campo nativo + 4% do PV de ração comercial para Ovinos. Para 

cálculo da porcentagem de ração a ser ofertada, 2 ou 4% do PV, foi 

utilizado a média de peso do lote.

Os cordeiros foram submetidos a um período de adaptação ao 

consumo logo após o desmame, durante 17 dias, consumindo 0,5% 

do PV de ração comercial na primeira semana e 1% na segunda 

semana. Os animais recebiam a ração somente uma vez ao dia, às 

sete horas da manhã e as pesagens foram realizadas a cada 7 dias 

para a verifi cação do ganho de peso e GMD, como também para 

o ajuste da quantidade de ração fornecida. Foram realizadas dez 

pesagens durante o experimento. A medida que os animais atingiam 

o peso ideal de abate, defi nido pelo frigorifi co comprador, de 30 kg, os 

mesmos eram retirados de suas parcelas e havia uma nova realocação 

dos lotes para que cada parcela permanecesse com o mesmo número 

de animais, de forma que todos os animais de cada tratamento 

recebessem a mesma quantidade de volumoso. Não houve realocação 

de animais entre os tratamentos, e sim entre as parcelas dentro de um 

mesmo tratamento.

Os dados obtidos após tabulação em planilhas especifi cas foram 

analisados pelo teste ANOVA do SAS e serão discutidos na sequência.

Resultados e Discussão

Os GMD dos animais foram satisfatórios apesar de não apresentarem 

uma linearidade, como o demonstrado na tabela 1, havendo uma grande 

variação ao longo do período experimental, ressalvando o GMD 3, período 

no qual houve uma acentuada queda devido ao manejo de esquila sofrido 

pelos animais. Observou-se efeito do tratamento, somente para o GMD 4 

(Tab.1)

A perda de peso no GMD 3 ocasionou a permanência dos animais 

em uma semana a mais no regime de suplementação, ressaltando-se 

a importância de realizar manejos desta categoria antes dos mesmos 

ingressarem na terminação.

Os GMD encontrados nos tratamentos corroboram com os 

encontrados por Carvalho (2007b), quando analisou cordeiros terminados 

em suplementação e em confi namento e não encontrou diferença 

signifi cativa entre esses tratamentos. Estes autores obtiveram GMD de 

0,161 kg para os animais suplementados e 0,171 kg para os animais 

confi nados.

Outro momento onde há uma queda signifi cativa do GMD é no 

período 6, acredita-se que essa diminuição se deve ao fato dos animais 

terem passado por um processo de reagrupamento, devido a saída de 

animais que atingiram os 30 kg, isto provavelmente ocasionado pelo 

estresse de reorganização social entre os animais, o que gerou menor 

ingestão. Os dados demonstram que essa diminuição no GMD foi maior 

no tratamento, 4%, tratamento este que teve o maior número de animais 

retirados. Esta situação também foi observada no GMD 8, segundo 

momento de retirada dos animais terminados.

Os resultados encontrados nesta experimentação nos levam a afi rmar 

que ofertar 4% do PV de suplementação resulta apenas em maior gasto 

com a utilização do concentrado e, consequentemente, em aumento no 

custo da terminação, já que essa é a parte mais cara do processo. 

Essa diferença não signifi cativa entre os dois níveis de 

suplementação, vai de encontro aos dados de Medeiros et al (2007), 

onde não houve efeito signifi cativo (P>0,05) do nível de concentrado 

sobre o peso ao abate, bem como para o ganho de peso total durante o 

confi namento.  

Conclusões
Conclui-se que a suplementação com diferentes níveis não interferiu no ganho de peso nos animais, submetidos à semi confi namento.

Literatura citada
CARVALHO, S. et al. Desempenho e avaliação econômica da alimentação de cordeiros confi nados com dietas contendo diferentes relações 

volumoso:concentrado. Ciência Rural, Santa Maria, v.37, n.5, p. 1411 – 1417, 2007a.

CARVALHO, S. et al. Ganho de peso, características da carcaça e componentes não-carcaça de cordeiros da raça Texel terminados em diferentes 
sistemas alimentares. Ciência Rural, Santa Maria, v.37, n.3, p.821 – 827,2007b.

MEDEIROS, G.R. et al. Efeitos dos níveis de concentrado sobre o desempenho de ovinos Morada Nova em confi namento. R. Bras. Zootec., v.36, n.4, 
p.1162-1171, 2007.

Tabela 1: Médias e desvios padrão para GMD (Ganho Médio Diário), em kg, com os tratamentos de 4% do peso vivo de suplementação e 2% do peso vivo de suplementação.
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Após a aquisição do OFDA 2000, aparelho 
que mede a espessura da fibra da lã, e que 
foi adquirido pela Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos – ARCO, em 

agosto deste ano, com recursos do FUNDOVINOS 
(Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do 
Estado), a entidade, juntamente com a Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 
– SEAPA, deu início as ações do Programa de 
Desenvolvimento da Ovinocultura Gaúcha, que 
visa comtemplar criadores de raças produtoras 
de lã – Merino Australiano, Ideal, Corriedale e 
Romney Marsh – que, a partir da análise precisa da 
lã, poderão selecionar e aperfeiçoar seus rebanhos, 
agregando valor comercial a lã.

Uma das primeiras iniciativas da ARCO e da 
SEAPA foi integrar criadores de diversas cidades do 
Estado através de suas respectivas prefeituras com a 
assinatura de um convênio de cooperação. O evento 
aconteceu no mês de outubro, em Bagé, cidade sede 

da ARCO, durante a 102ª Expofeira, considerada 
a feira de rústicos mais antiga do país.Na ocasião, 
participaram representantes de 23 municípios da 
região. 

Três dias depois da parceria firmada entre 
a entidade e os municípios, técnicos de cada 
localidade participaram de um treinamento para 
conhecer o funcionamento do programa, bem 
como do OFDA 2000. O evento chamou a atenção 
de muitos curiosos, já que as instruções de como 
coletar a lã foram feitas em um grupo de ovinos 
dispostos em um pequeno brete em frente à sede da 
ARCO, no centro da cidade.

Além desse treinamento, aconteceram no Estado 
mais dois, em regiões diferentes, que abrangeram 
outros 22 municípios.

Como participar do 
programa?

Os técnicos dos municípios cooperados 
difundirão o programa entre os produtores 
interessados, que para participar devem 
contatar a secretaria de agricultura ou Emater 
de seu município e solicitar a visita do técnico 
responsável, que será aquele que estiver 
devidamente cadastrado junto à ARCO. Nessa 
visita, o produtor vai preencher uma ficha de 
adesão e cadastro, receber botons de identificação 
dos animais, material para acondicionamento das 
amostras, e análise precisa da lã, que se fosse 
realizada em laboratório privado, segundo o 
tesoureiro e supervisor administrativo da ARCO, 
Paulo Sérgio Soares, custaria, no mínimo, quatro 
reais por animal. 

Ao aderir, o produtor que solicitar a visita 

Programa Gaúcho

Rio Grande do Sul desenvolve 
programa de aprimoramento da 
ovinocultura gaúcha

ARCO é a entidade executora das ações no Estado

Assinatura 

do convênios 

com as 

prefeituras
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dos técnicos junto às prefeituras ou 
Emater, terá apenas o custo do envio das 
amostras para a ARCO. Já os criadores 
que não pertencem às cidades cooperadas, 
ou mesmo que solicitarem a visita de um 
inspetor técnico da ARCO, investirão 
apenas um real por animal identifi cado 
e coletado, mais 60% do valor do litro 
do combustível por quilômetro rodado, 
referente ao deslocamento do técnico até 
a propriedade, bem como alimentação, e, 
também, o custo do envio das amostras 
para a entidade.

No total, serão benefi ciadas 50 mil 
fêmeas da raça Merino Australiano e mais 
100 mil das demais raças produtoras de lã 
- Ideal, Corriedale e Romney Marsh – de 
todas as categorias (rebanho geral, CG, 
RD, SO, RGB e PO), além de cinco mil 
reprodutores das respectivas raças.

No caso dos criadores de ovinos RGB 
e PO, os animais não receberão botons 
de identifi cação, uma vez que já possuem 
tatuagem.

De acordo com dados fornecidos 
pelo setor responsável pelas análises 
das amostras de lã, até o fechamento 
desta edição da revista, 21800 botons de 
identifi cação já haviam sido distribuídos 
aos técnicos representantes dos municípios 
cooperados.

O Programa de Desenvolvimento da 
Ovinocultura Gaúcha é uma iniciativa do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
que através da Secretaria da Agricultura, 
e com o apoio da ARCO, faz chegar ao 
produtor novas possibilidades e tecnologias, 
com objetivo de retomar a produção de lã 
no Estado, agregando, sobretudo, valor ao 
produto do criador.
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Treinamento em frente a sede da ARCO, em Bagé

Técnicos foram instruídos de como proceder na coleta da 

amostra de lã

Em reunião na Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva de Caprinos e Ovinos, o presidente 
da ARCO, Paulo Afonso Schwab, que também 
é presidente da Câmara, e os representantes da 
SEAPA, Edegar Franco, e José Galdino Dias, 
que é coordenador da Câmara Setorial dos 
Ovinos no Rio Grande do Sul, apresentaram o 
funcionamento do programa gaúcho, a fim de 
propor aos integrantes a adaptação do projeto 
a outros Estados brasileiros, de acordo com a 
demanda e características de cada região, que 
poderá ser desenvolvido e subsidiado através 
do Programa Nacional de Desenvolvimento da 
Ovinocultura e Caprinocultura – PRONADOC 
que está sendo elaborado pela Câmara, em 
parceria com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA, SEBRAE Nacional, 
ARCO e MAPA.

A proposta será apreciada pelos integrantes 
da Câmara que retomarão a discussão num 
próximo encontro, e assim que concluído, o 
plano nacional será apresentado ao Ministério 
da Agricultura.

O funcionamento do aparelho OFDA 2000  foi demonstrado

Botons de identificação

Programa pode ser adaptado 
para outras regiões do país
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Informações gerais
(55) 3242 1892

santaorfila@v-expressa.com.br

_______________________________

Programação

22/01/2015, Quinta-feira
Das 08h às 18h – Entrada dos animais

20h – Churrasco de Recepção no 

NSCCC (Núcleo Santanense de 

Criadores de cavalos Crioulos)

23/01/2015, Sexta-feira
08h30- Julgamento dos animais a 

Galpão

12h – Almoço no NSCCC

14h – Retorno Julgamento e Entrega de 

Prêmios

20h – Remate de Elite – Animais de 

Galpão (30 animais)

24/01/2015, Sábado
Das 08h às 11h30 – Entrada dos 

animais à Campo

12h – Almoço no NSCCC

14h – Julgamento dos animais a Campo

19h – Remate dos animais a Campo

Após o remate, confraternização de 

encerramento

Mercotexel

Mercotexel: a maior oferta 
de ovinos Texel do Mercosul
Evento acontece de 22 a 25 de janeiro

Os criadores da raça Texel já podem se preparar, pois 
no próximo mês acontece a 17ª edição da Mercotexel, 
em Sant’Ana do Livramento.

O evento, que tem a chancela da Associação 
Brasileira dos Criadores de Texel, e é organizado pelo 
Núcleo Santanense de Criadores de Texel, está com 
inscrições aberta até o dia 15.

Os proprietário de ovinos PO e RGB devem fazer a 
inscrição pelo site da Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos – ARCO, www.arcoovinos.com.br. O valor é 
R$ 120,00 para animais PO, e R$ 60,00, para RGB. Já 
a inscrição de ovinos das demais categorias, SO, RD e 
CG, podem ser feitas pelo telefone (55) 3242 5031, e o 
valor é R$ 5,00.

A organização alerta que todos os animais 
participantes devem apresentar atestado de piolheira e 

os machos, exame andrológico e epididimite.
Além da Mercotexel, o evento vai contar, também, 

com a 5ª Nacional do Texel, exposição que deve atrair 
criadores de diversas regiões e Estados.

Remates
No dia 23, após o julgamento dos animais a galpão, 

os 30 primeiros colocados estarão aptos a participar do 
leilão, cuja ordem de entrada será a de classifi cação.

Já no dia seguinte (24), acontece o remate dos 
animais a campo, cujo critério de entrada em pista será 
o mesmo utilizado no dia anterior. Assim que concluído 
o remate, será a vez dos animais a galpão excedentes, 
que não forem ofertados no leilão ofi cial da categoria, 
no dia 23.

Mais informações sobre os remates podem ser 
obtidas pelo telefone (53) 9929 9585 ou 8114 6431.
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