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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Carne certificada
Referência de bem estar animal, origem e segurança alimentar

no longo caminho entre a propriedade rural e a mesa do consumidor, um selo pode chancelar 
todos os itens citados, ratifi cando o trabalho responsável do produtor e da indústria Págs. 32 e 33
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Anuncie, e veja 
os resultados!

R e v i s t a

Chegamos ao último trimestre do ano na certeza de motivos para 

agradecer e comemorar o bom ano para as ovelhas. Crescimento 

no rebanho, valorização da carne e da lã, mercado do leite em 

expansão, 121 novos associados, só neste ano estão registrando 

seus rebanhos e acreditando no potencial do negócio ovinocultura.

Na Expointer pudemos comprovar o bom momento que 

vivemos, pela qualidade dos exemplares apresentados, pelo 

volume de vendas, pelo movimento nas pistas de julgamentos e 

pelo envolvimento de expositores, criadores e apoiadores durante 

os 10 dias da feira que é uma das mais fortes da América Latina.

Desejamos sucesso a todos nesse circuito de primavera e em 

breve inauguraremos o novo ano em que a nossa entidade comemora 

75 anos de existência, fazendo um trabalho que é referência em 

registro genealógico e buscando soluções para a cadeia produtiva 

de ovinos em todo o Brasil. 

Boa leitura a todos!
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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

O mercado da pele ovina 
ESPECIAL

garante qualidade para indústria

FEIRAS DE VERÃO NO 
RS juntas, faturaram mais 
de R$ 2,9 milhões

ROTA DO CORDEIRO   faz parte do Plano 
Nacional de Desenvolvimento Regional que visa 
construir um processo de crescimento
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O município de Lagarto/SE realizou de 7 a 11 de setembro, no 
Parque Nicolau Almeida, a sua tradicional Expo Lagarto – Expofeira 
Agropecuária e Empresarial.

Estiveram presentes no evento 530 ovinos de 14 expositores 
das raças Santa Inês e 7 expositores das raças Dorper e White 
Dorper,  dos quais 146 ovinos Santa Inês e 56 ovinos Dorper, foram 
a julgamentos pelo Inspetor Técnico da Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos – ARCO, Adalberto Farias.

Esse evento proporcionou uma movimentação fi nanceira total 
estimada em 1.8 milhão, incluindo máquinas e equipamentos 
agrícolas, veículos, artes e artesanatos, bovinos, eqüinos, ovinos e 
caprinos. Sendo o leilão de Ovinos, o gerador de cerca de 200 mil 
em faturamento total, obtendo média de 7.3 por lote comercializado. 
Resultados que foram considerados por seus realizadores um grande 
sucesso, resgatando a tradição agropecuária de Lagarto e do estado 
de Sergipe. 

Exposição

Expo-Lagarto 2016
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www.gianellaemondadori.com.br 

® 
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        SÃO FRANCISCO
Resultados na Expointer 2016

Grande Campeão Romney Marsh
São Chico 4668

Grande Campeã Romney Colorido
São Chico NC 193

Grande Campeã Romney Marsh
São Chico 4673

Grande Campeão Romney Colorido
São Chico NC 167 - 162 Kg

www.saofranciscobage.com.br estancia.saofrancisco@hotmail.com|
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nm

São Francisco importa reprodutor uruguaio

Laureano Park 3174-15

Reservado Campeão Borrego Maior

3º Melhor Macho Expo Prado 2016

AOB - 21,96  Cobertura de Gordura - 10,5
Peso: 110 Kg  Data de Nasc: 04/09/2015 

Paulo Afonso Schwab, presidente daARCO e o assessor técnico 
da entidade, Edegar Franco estiveram reunidos com o Secretário de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller.Ao secretário 
foram apresentados projetos que tratam da realização de um Congresso 
Nacional de Ovinocultura que deverá acontecer a partir do próximo ano 
e reunir os principais órgãos que tratam da cadeia produtiva, como a 
Embrapa, por exemplo.

No encontro foi amplamente discutido o tema carne e a necessidade 
de se criar um selo de certifi cação nacional para a carne de cordeiro, 
como já acontece hoje com o Cordeiro Gaúcho, através de convênio 
entre ARCO e Secretaria de Agricultura do RS. “A 
possibilidade de uma certifi cação nacional é um grande 
passo para quem produz cordeiro no Brasil, é uma conquista 
muito importante” diz Schwab ressaltando que se caminha 
a passos largos para isso.

Vale lembrar ainda que um selo de certifi cação traz 
consigo o valor agregado, a garantia de origem e segurança 
alimentar, chancelando a carne produzida no país e dando 
garantias de qualidade ao consumidor.

A ARCO ainda relatou ao secretário sobre a exclusão 
da ovinocultura do Plano Safra anunciado este ano, sendo a 

única cadeia não contemplada no programa. Lembrando que junto com 
os caprinos, a ovinocultura reúne mais de 1 milhão de produtores em 
todo o Brasil. Neri apontou a falha e garantiu que cobrará diretamente 
do Ministério da Fazenda o assunto.

Schwab esteve também reunido com o secretário de Mobilidade 
Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo, José Rodrigues Dória, 
com quem foram tratados temas como o leite ovino e o trabalho que 
vem sendo feito com foco no associativismo e cooperativismo. Dória 
abriu as portas da secretaria para projetos de tratem do tema e que 
estejam ligados a cadeia produtiva dos ovinos.

Projetos para ovinocultura são tratados em Brasília

Aconteceu em Brasília no dia 13 de setembro, 
mais uma reunião da Câmara Setorial de 
Caprinos e Ovinos, presidida por Paulo 

Afonso Schwab. Entre os temas da reunião foi 
apresentado aos presentes as propostas de emendas 
ao PL 524/2015 de autoria do senador Ronaldo 
Caiado, que estabelece parâmetros para a elaboração 
de políticas públicas para a ovinocaprinocultura no 
Brasil.

O PL é muito abrangente, contempla em sua totalidade a 
cadeia produtiva de ovinos e caprinos, carne – leite – lã e peles, na 
Câmara Setorial foram apreciados apenas algumas melhorias para 
ao projeto. Entre eles a inclusão da promoção do desenvolvimento 
regional, justifi cado pela potencialidade da ovinocaprinocultura, 
através da sua capacidade de promover a mobilização social, de 
promover arranjos produtivos voltados ao processamento de sua 
ampla variedade de matérias primas como carne, leite, lã e pele.

Outra melhoria foi a do desenvolvimento territorial, tratando 
do desenvolvimento em rede, ou seja, desenvolvimento que se 
constrói mediante a cooperação, coordenação e colaboração 
entre os diferentes agentes das cadeias produtivas locais.  A 
ovinocaprinocultura tem grande potencial de promover tais 
estratégias devido as particulares características dos sistemas 
agrários onde a ovinocaprinocultura está inserida nas regiões 
brasileiras.

As propostas de melhoria tratam também das áreas de 
assistência técnica, transferência de tecnologias e acesso ao 
crédito, visando a capacitação técnica também dos produtores e o 
melhoramento genético dos rebanhos.

As entidades que contribuíram na análise e redação do 
parecer foram: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
- CNA; Associação Brasileira de Criadores de Ovinos - ARCO; 
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Leiteiros - ABCOL; 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
Pecuária Sul e EMBRAPA Caprinos e Ovinos; Ministério da 
Integração Nacional - MI.

Também foi discutido na reunião da Câmara a possibilidade 
da criação de um PL específi co para o leite ovino e caprino, tendo 
como base o projeto de lei do estado de Minas Gerais, o Leite 
Legal. Este trabalho está sendo feito pela ARCO, Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos de Leite – ABCOL, Embrapa e 
Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Minas Gerais 
– Accomig. Durante a reunião foram apresentados dados sobre a 
produção de leite no Nordeste e no Semiárido de Minas Gerais, 
pelo diretor do Departamento de Apoio a aquisição e Comércio de 
Produtos da Agricultura Familiar - DPAA, José Paulo de Almeida, 
propondo inclusive que para o próximo ano a cota do leite suba 
de 8 mil reais/ano para 9.500/ano, ampliando a matriz produtiva.

O DPAA é vinculado à Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

schwab preside mais uma reunião da Câmara 
setorial de Caprinos e Ovinos

        

notícia
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Idexx

Produtores de todo o Brasil estão 
conhecendo e aprovando uma nova 
tecnologia capaz de aumentar a 

produtividade de seus rebanhos: o Teste 
Rápido de Prenhez com Leitura Visual, da 
IDEXX. O método, que já é amplamente 
utilizado nos EUA e na Europa, permite 
detectar precocemente se uma fêmea está 
prenha, resolvendo um grande desafi o para 

o produtor: garantir o aproveitamento dos 
ciclos de gestação. “Na pecuária de Ovinos 
e de Caprinos, quando não se tem certeza se 
uma fêmea está ou não prenha, pode haver a 
perda de um ciclo de gestação, prejudicando 
economicamente a atividade”, explica 
Fernando Pardo, Especialista em Gestão 
Reprodutiva da IDEXX. Com o Teste Rápido 
de Prenhez com Leitura Visual IDEXX é 

possível testar ao mesmo tempo quantos 
animais forem necessários. Os resultados 
fi cam prontos em apenas 21 minutos e tem a 
mesma precisão que um teste de ultrassom. 
“A interpretação visual dos resultados é muito 
fácil e não deixa dúvidas. Além disso, a leitura 
não requer uso de equipamentos, trazendo 
economia para o produtor e para o veterinário”, 
destaca Fernando.

Teste de Prenhez da IDEXX conquista 
produtores em todo o Brasil

O teste permite a detecção precoce de fêmeas prenhes ou vazias com a mesma precisão que o 
ultrassom, podendo ser aplicado com 30 dias após a inseminação, transferência  ou monta.

PRESENÇA NOS PRINCIPAIS EvENTOS E 
PARCERIA COM ENTIDADES DE PRODUTORES

Para apresentar o Teste Rápido de Prenhez 
com Leitura Visual ao mercado, a IDEXX tem 
marcado presença em grandes eventos do setor. 
Sua estreia foi na MERCOTEXEL (Santana 
do Livramento/RS), em janeiro deste ano. 
O próximo evento foi a EXPOLONDRINA 
(Londrina/PR). Com uma participação técnica, 
a IDEXX ofereceu um curso sobre a utilização 
do Teste Rápido de Prenhez com Leitura Visual 
a um público de 40 pessoas, entre produtores e 
técnicos, seguidos de demonstração prática com 
animais nas cocheiras para mais demonstração. 
Em seguida, a IDEXX fechou patrocínio com 
a ARCO para uma participação de destaque 
na 28º FENOVINOS. A Gerente da Linha de 
Animais de Produção (LPD) da IDEXX Brasil 

defi niu o evento como um grande sucesso: 
“Realizamos um grande número de testes 
durante a exposição e os produtores puderam 
ver na prática toda a facilidade do método.”

O segundo semestre começou com a 39ª 
EXPOINTER (Esteio/RS), onde a IDEXX 
ampliou e fortaleceu relacionamentos com 
produtores e lideranças do setor, sendo uma 
das homenageadas pela ARCO. “O grande 
desafi o da ovinocultura no Brasil é o aumentar 
o rebanho e fomentar a cadeia produtiva. A 
IDEXX chega como um importante elo desta 
cadeia, tanto na área de sanidade animal, 
como na parte de diagnóstico de gestação. 
Essa é uma parceria que irá melhorar a saúde 
de nossos rebanhos e elevar os nossos índices 

reprodutivos”, destacou Paulo Afonso Schwab, 
Presidente da ARCO. 

No último mês, a IDEXX atravessou o 
país com destino ao Ceará para ser uma das 
patrocinadoras do LEILÃO DA GRANDE 
NACIONAL DO BOER. A oportunidade foi 
excelente para que os produtores de caprinos 
também pudessem verifi car toda a efi cácia 
do método. Henrique Melo, da Associação 
Brasileira de Criadores de Caprinos Boer, 
elogiou os benefícios do Teste Rápido de 
Prenhez com Leitura Visual da IDEXX: “É um 
teste muito simples, que pode detectar já entre o 
primeiro e segundo mês se a fêmea está prenha, 
possibilitando fazer um trabalho diferenciado 
com estes animais”.

Para saber mais, entre em contato com o especialista da IDEXX Brasil. 
Fone:  (011) 99257-4714  e-mail: fernando-pardo@idexx.com

FENOVINOS: produtores visitam o estande da IDEXX para 
conhecer o Teste Rápido de Prenhez com Leitura Visual

EXPOINTER: homenagem pela parceria da empresa, que 
chega como um importante elo da cadeia produtiva

NACIONAL DO BOER: técnicos realizam na hora testes em 
seus animais comprovam a facilidade e rapidez do método
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a RaÇa CORRIEDaLE 
BRILHOU NA EXPOINTER 2016

Destacada foi a participação da Raça Corriedale 
durante a Expointer 2016, tanto pelo número de animais 
apresentados, mas principalmente pela qualidade 
observada pelos jurados e pela plateia que acompanhou 
o julgamento, que ocupou toda segunda feira, dia 28 de 
agosto, terminando ao anoitecer.

Trabalho árduo tiveram os jurados Àlvaro Capurro, 
proprietário da Cabanha El Aguará do Uruguai, que foi 
acompanhado pelo técnico da ARCO Danilo da Rosa 
Farias. A excelente representação, muito parelha, fez com 
que os jurados conversassem muito antes de cada veredito. 
Ao fi nal os grandes campeonatos foram para as Cabanhas 
Tapera Branca, nos machos e La Estela nas fêmeas, 
dois animais que bem marcaram a raça nesta edição da 
Expointer, que começou sem favoritismos como o que 
aconteceu em 2015.

Outras atividades foram marcantes nesta edição, como a realização 
do Remate no stand da raça, primeiramente marcado para o boulevard, 
mas que em razão do mau tempo foi realizado para o lado do galpão, 
dando um aconchego junto aos bretes, fi cando pequeno o espaço para 
abrigar a todos. Os negócios tiveram o comando de Eduardo Knorr e as 
vendas atingiram boas médias. O destaque fi cou por conta da venda do 
Grande Campeão da Tapera Branca, vendido em R$ 15.000,00 para a 
Cabanha La Estela. A média para a venda de 4 fêmeas PO  alcançou os 
R$ 3.500,00.

Estoque permanente de todas as peças de reposição, além de pentes, cortantes, 
cabos flexíveis e lixas.

www.tosquia.com.br(55) 3412-4511 | 9633-3407 | 9943-2313 (WhatsApp)

6x sem juros
nos cartões

Uruguaiana - RSPESSANO - TOSQUIADEIRAS DE MOTOR SUSPENSO

|

Agora com novidades!
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Repetindo nesta edição a parceria com o Senar, foi novamente realizado o 
Concurso de Velos, pós esquila TallyHi, no stand do Senar. Foi uma experiência 
em 2015, firmou-se em 2016 e esperamos que siga nos próximos anos. Pelo 
segundo ano consecutivo, os resultados escolhidos na pista de julgamento 
coincidiram com os observados neste Concurso O Sr. José Luis Trifoglio, 
emcompanhia do Ing. Agro. D'Jalma Puppo, de Departamento de Lãs da 
Zambrano &Cia. S.A, foram os jurados.Transcrevemosabaixo o teor do e-mail 
recebido:

Prezada Senhora Elizabeth Amaral Lemos:
Já de volta no Uruguai, em nome da Ing. D'Jalma e em meu próprio nome, 

nós te agradecemos pela oportunidade de ser jurados na II Concurso de Velos 
da Raça Corriedale.

Anexado a este e-mail, os dados finais do Concurso.
Através dos velos, temos visto uma muito boa qualidade e potencial para 

com um pouco mais de trabalho no futuro, pode alcançar outros dados objetivos, 
que são essenciais para saber o que é produzido e também para alcançar um 
melhor resultado comercial, na venda de lã.

A Expointer 2016 marcou o encerramento da dupla gestão da Sra. Elisabeth 
Amaral Lemos e demais membros de sua diretora à frente da ABCCorriedale. 
Foi realizada Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas do período 
e eleição da nova diretoria. Com uma afluência bastante grande, os associados 
aprovaram o nome de Jorge Antônio Remedi Guerra e os componentes da sua 
chapa para gerir a entidade no biênio 2016/2018.

A Sra. Elisabeth fez a sua despedida agradecendo a todos pela confiança 
depositada, conclamou a união de todos junto ao novo presidente, desejando-lhe 
sucesso. Também se referiu ao programa de Certificação da Carne Corriedale 
como um grande passo para a raça, um projeto que após ser solidificado só trará 
benefícios aos corriedalistas, alavancando a marca Corriedale. Recebeu das 
mãos da secretária Cristina, que falou em nome de todos , dizendo que aquele 
mimo, uma ovelhinha de ouro, representava o agradecimento dos associados. A 
ex-presidente , emocionada, agradeceu mais uma vez a todos.

Como prega o Estatuto, existe o prazo de 60 dias para encerramento das 
contas da Expointer e logo após será convocada a Assembleia de posse do 
presidente eleito Jorge Antônio Guerra.

Antes do Remate foram realizadas as duas tradicionais 
homenagens instituídas na gestão do ex-presidente Carlos 
Cléber Leal e que possuem um significado especial para a 
entidade. Uma para valorizar o trabalho daqueles que nos 
antecederam, o troféu “Um Bom Legado”, entregue aos 
familiares que continuam trabalhando com a raça. Neste 
ano coube à família de Jorge de Oliveira Guerra, que esteve 
presente tendo na pessoa de Yara Guerra, seus filhos Jorge 
e Claudia, mais os netos, o exemplo deste legado. O outro 
troféu homenageia a juventude que entrou com afinco 
para o mundo corriedalista, que recebeu o nome Jovem 
Corriedalista, que neste ano premiou a dedicação de uma 
jovem veterinária, Thaís Escobar Antunes de Barros, que 
conquistou a todos e vem sendo uma grande companheira 
e cabanheira.
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Fruto da vontade de apresentar o agronegócio a segmentos sócio econômicos distintos daqueles ligados especificamente ao campo, a Escola 
Superior do Agronegócio Internacional foi fundada com a intenção de preencher uma lacuna de conhecimento para quem pretende entender a 
dinâmica dos principais setores do agronegócio.

Depois de anos produzindo carne de qualidade com bovinos Nelore e Simenthal,  o advogado e empresário Wilfrido Augusto Marques 
iniciou o que chamou de Projeto Brasil-Austrália, trazendo tecnologia e embriões de ovinos da Oceania e adaptando o conhecimento no 
laboratório que criou em sua própria fazenda Sanga Puitã. Depois, por meio de parcerias com empresários e criadores de outros países, passou 
a disseminar a genética de ovinos da raça Dorper e White Dorper, além das técnicas de produção de ovinos em larga escala. Ao mesmo tempo, 
manteve em funcionamento uma produção agrícola de alta tecnologia na vizinha Fazenda Vale do Sossego, garantida por 5 pivôs centrais de 
irrigação, estrutura de armazenamento e beneficiamento de grãos e uma fábrica de ração.

Em paralelo a toda esta atividade ligada ao setor primário, eram promovidos dias de campo e eventos em ambas as propriedades, localizadas 
a 70 km da capital da república, numa área de alta tecnologia na produção de grãos. Assim, depoisde 15 anos e de dezenas de encontros 
realizados, cujos participantes iam de agropecuaristas  amembros do corpo diplomático e empresários.Wilfrido idealizou o projeto de criação da 
Escola, visando ampliar o grau de conhecimento gerado com as trocas de informações.

Ao longo da consolidação do projeto da Escola Superior do Agronegócio Internacional, Wilfrido estabeleceu parcerias com instituições 
referenciais no mundo da agropecuária, como a CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o SENAR - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural e o com o Instituto CNA.

Para poder atender ao corpo diplomático 
estabelecido em Brasília, os cursos podem 
ser ministrados em espanhol, inglês, árabe, 
mandarim ou russo, de acordo com a necessidade 
dos grupos.

Hoje, a Escola disponibiliza aos 
interessados uma ampla grade curricular 
para o aprofundamento do conhecimento 
do agronegócio em suas múltiplas formas: 
Gestão de Sistemas Agroindustriais, Cadeias 
Produtivas do Agronegócio Brasileiro, Economia 
Agroindustrial, Mercado e Comercialização 
de Produtos Agroindustrias, Direito Agrário, 
Turismo Rural e Desenvolvimento local e outras. 
Além de Curso Básico de Manejo de Ovinos e 
do já clássico Biotecnologia da Reprodução de 
Ovelhas. 

OK

Cabanha Deleboca
                        

Deleboca 03
Grande Campeão Ile France

Naturalmente Colorido

Deleboca 44
Grande Campeã Ile France

Naturalmente Colorido

Luiz Gustavo e Luiz Giovani  de Pellegrini
                        

Bagé - RS
                        

u

(55) 9619-2909
                        depellegrini@yahoo.com.br

                        

Ile de France e 
Ile de France Naturamente Colorido
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A ARCO assinou, durante a Expointer 2016, dois 
importantes convênios fi rmando parcerias com Embrapa e 
Central Sicredi Sul.

O convênio de cooperação geral assinado com a Embrapa 
tem como objetivo defi nir, planejar, coordenar e executar 
estudos, levantamentos e pesquisas, planos e programas 
destinados ao aprofundamento do conhecimento técnico 
científi co, no âmbito do melhoramento genético de ovinos, 
envidando esforços, a fi m de viabilizar a aplicação prática 

desses conhecimentos.
Paulo Schwab, presidente da ARCO ressaltou a importância 

da Embrapa para o melhoramento na produção ovina nacional, 
estimulando através da pesquisa a produção de ovinos em todo 
o território nacional. “Estamos vivendo um momento muito 
especial para ovinocultura, colhendo frutos de um trabalho 
árduo com vistas para o melhoramento do rebanho nacional em 
quantidade e qualidade” afi rma Schwab.

Representando a Embrapa, a sua diretora de administração 
e fi nanças Vânia Beatriz Castigliani, reafi rmou também o 
compromisso da Embrapa na produção de alimentos no país.

O convênio foi assinado no domingo, dia 28 na Casa de 
Embrapa no Parque de Exposições Assis Brasil.

Já com a Central Sicredi Sul (RS e SC), o acordo de 
cooperação assinado pelo seu diretor executivo, Gerson 
Ricardo Seefeld e pelo presidente Schwab, incentiva à 
utilização de assistência técnica em crédito rural para os 
associados na entidade nos dois estados.

Os serviços de assistência consistem na elaboração 
de planos e projetos rurais, avaliação, perícia, medição de 
lavoura ou pastagem, exame de escrita, estudos de viabilidade, 
vistorias prévias e laudos para liberação de crédito rural.

Desse modo o corpo de técnicos credenciados pela 
ARCO poderão apresentar projetos, inclusive por demanda 
do produtor, para ampliação da propriedade, benfeitorias, 
melhoramento genético, crescimento dos índices de 
produtividade e aumento de rebanho.

Convênios assinados 
durante a 39ª Expointer

expointer

Ernani Polo, secretário de agricultura do estado do Rio 
Grande do Sul (RS), esteveno stand da ARCO, no último sábado 
da Expointer 2016. Foi recebido pelo presidente da ARCO, Paulo 
Afonso Schwab, o tesoureiro da entidade, Paulo Sérgio Soares e 
pelo assessor técnico Edegar Franco.

A conversa girou em torno do convênio entre ARCO e 
Seapi e teve ainda a participação dos proprietários do Frigorífi co 
Carneiro Sul, de Sapiranga (RS), Humberto Bernardo da Silva 
e João Bernardo da Silva Filho e do presidente da Associação 
Brasileira de Ile de France, Rafael Paim.

Esteve em pauta também um projeto futuro de terminação de 
cordeiros em áreas dos campos de cima da serra, proporcionando 
assim produtos de qualidade na entre safra, quando não 
se consegue engordar na campanha e fronteira em virtude 
do inverno, mantendo o mercado aquecido o ano inteiro e 

oportunizando renda para o produtor de cordeiro magro. O 
projeto será apresentado para o secretário Ernani Polo em breve.

Polo também foi convidado para o Dia de Campo do Ile de 
France que será no dia 24 de setembro em Capão Bonito do Sul, 
próximo a Lagoa Vermelha.

Secretário de Agricultura do RS visita
 stand da ARCO na Expointer 2016
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carne de cordeiro

Pelo segundo ano a ARCO e seus parceiros oferecem 
aos expositores e amigos momentos de congratulamento 
e reconhecimento aos grandes campeões da Expointer, 
num total de 35 prêmios. Além da premiação ao 
exemplares apontados pelos jurados como os melhores, a 
ARCO mais uma vez homenageia pessoas que de alguma 
forma tenham suas hitórias e ações ligadas à ovinocultura.

Nesse ano os dois homenageados foram Carlos 
Sperotto e Manuel Rossell Sarmento, 
o tio Lito. Sperotto que é criador de 
ovinos, já foi presidente da Brastexel 
(Associação Brasileira de Criadores 
de Texel) e tem, como gestor da Farsul 
há vários anos, importantes projetos 
desenvolvidos na ovinocultura.

O tio Lito, é um ovinocultor 
nato, herdou de seu pai o gosto pela 
criação de ovelhas e na Estância São 
Francisco, junto com sua família 
cria há mais de 70 anos ovinos da 
raça RomneyMarsh. Esses foram os 
Ovelheiros Gaúchos de 2016.

A noite que teve ainda show com 
Tiago Correia e contou com mais de 
200 convidados chancelou, mais uma 
vez, o trabalho de todos os envolvidos 
durante a 39ª Expointer. “Queremos 
todos os anos compartilhar com 
nossos associados, expositores, 
amigos e parceiros essa festa linda 
que temos feito” diz o presidente 
Paulo Afonso Schwab.

Foram parceiros da ARCO: 
Hipra, Idexx, Sicredi e Juntos para 
Competir (Farsul, Senar e Sebrae)

Noite dos Destaques 
da Ovinocultura e 
Troféu Ovelheiro 

Gaúcho
Levantados os números da 

comercialização de ovinos na 39ª 
Expointer, chega-se a quantia de 638.080 
reais, com a venda de 132 animais nos 
remates realizados na feira. Destaque para 
a valorização de campeões de algumas 
raças. Na raça Ideal, o Grande Campeão 
foi o ovino mais valorizado da feira, com 
a venda de 50% do carneiro pelo valor 
de R$ 14.400, o criador Flor Amaral 
de Santa Vitória do Palmar, arrematou 
metade do carneiro que foi também o 
melhor velo da raça, oriundo da Estância 
Escondida de José Inácio Andrade Freitas. 
No Corriedale, a média geral foi de R$ 
6.994,28, com a venda de 7 animais, 
sendo o mais valorizado o macho Grande 
Campeão, que foi comprado pelo criador 
Henrique Lamego.

O Texel foi a raça que mais 
movimentou a feira, com a venda de 
41 ovinos e o valor de 222.400 reais, 
destacando 3 animais bem valorizados 
que foram vendidos, um por 22 mil 
da Cabanha Surgida, comprado pelo 
criador SelvinoColtro de Rio Pardo. 
O Grande Campeão, foi adquirido por 

24 mil por Nedy Vargas Marques e a 
Cabanha Surgida vendeu o outro carneiro 
valorizado em 24 mil reais.

Em relação às vendas de 2015 
houve uma queda de cerca de 25,2% 
no valor total de vendas, que foi 
de R$ 799.010,00, o que de forma 
alguma deprecia a valorização e bom 
momento da ovinocultura no estado e 
no Brasil. “Este ano é um ano atípico, 
tivemos queda também no número de 
animais que participaram da Expointer, 
então era esperado que houvesse esta 
queda na comercialização” diz Paulo 
Afonso Schwab presidente da ARCO, 
ressaltando que os resultados da edição 
de 2016 foram muito satisfatórios e que 
a ovinocultura segue crescendo.

Ovinos na Expointer 2016 
comercializam 638 mil

As demais médias fi caram em:
Hampshire Down – R$ 3.115,88
Ile de France – R$ 3.571,00
Suffolk – R$ 4.920,00
Santa Inês – R$ 2.000,00
PollDorset – RS – 4.000,00
Dorper – R$ 3.500,00
White Dorper – R$ 5.000,00
Naturalmente Coloridos – R$ 3.305,00

Com grande envolvimento de 
público a Vitrine da Carne Gaúcha 
que aconteceu durante a 39ª Expointer 
mostrou não só a variedade de cortes, 
mas também o sabor e a suculência 
da carne de cordeiro produzida no 
Brasil, ressaltando que todas as 
carcaças que foram desossadas pelo 
Chef Marcelo Bolinha foram cedidas 
por frigorífi cos parceiros e que 
abatem somente cordeiros certifi cados 
Cordeiro Gaúcho, programa oriundo 

de convênio entre ARCO e Secretaria 
de Agricultura do Rio Grande do Sul.

Durante os dias de demonstração 
além da apresentação feita pelo 
assessor técnico da ARCO, foram 
colaboradores a pesquisadora da 
Embrapa Pecuária Sul, ElenNalério, 
o vice-presidente da ARCO, Arnaldo 
Vieira que é também dono de 
restaurantes em São Paulo e o próprio 
presidente da entidade, Paulo Afonso 
Schwab.

Ovinos na vitrine da Carne Gaúcha
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social

A ARCO credenciou durante a Expointer 05 novos Inspetores 
Técnicos para o trabalho de seleção dos rebanhos de ovinos 
no Brasil. Os novos técnicos são: 

Anderson de Oliveira Pedreira - Bahia
Diego dos Santos Almeida - Maranhão
Gustavo Caringi de Oliveira Velloso - RS
Joaquim Soares Neto - RS
Sara Soares Mendonça Rocha - DF
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RESULTADOS
Merino Australiano
Grande Campeã Camila IA 2426 
– Cabanha Santa Camila – Manoel 
Francisco Zirbes Rodrigues – Alegrete 
- RS
Reservada Grande Campeã  
Toca do Sorro IA 12 – Estância Toca 
do Sorro – Joel Luiz Gomes da Costa 
e Filhos – Uruguaiana - RS
3ª Melhor Da Votinha 98 – Estância 
Votinha – Condomínio Votinha – Barra 
do Quaraí - RS
Grande Campeão Paixão 438 – 
Cabanha Nossa Senhora Aparecida – 
Geraldo da Paixão Jesus – Bagé – RS

Reservado Grande Campeão 
Camila IA 2123 – Cabanha Santa 
Camila – Manoel Francisco Zirbes 
Rodrigues – Alegrete – RS
3º Melhor Camila 2009 -  Cabanha 
Santa Camila – Manoel Francisco 
Zirbes Rodrigues – Alegrete – RS

Ideal
Grande Campeã Coxilha Verde 1824 
– Cabanha Coxilha Verde – Edemundo 
Ferreira Gressler – São Sepé – RS

Reservada Grande Campeã Da 
Novo Rumo 496 – Adilson Mario Pinto 
Kruel – Agropecuária Rumo Novo – 
Tupanciretã – RS
3ª Melhor Abascal de Santa Lúcia 
IA 1057 – Cabanha Santa Lúcia – Luiz 
Carlos Barcellos Abascal – Caçapava do 
Sul – RS
Grande Campeão Burity IA 1885 
– Estância Escondida – José Inácio de 
Andrade Freitas – Alegrete – RS

Corriedale
Grande Campeã La Estela IA 489 
– Cabanha La Estela – Henrique Pinto 
Lamego e Jorge Rodrigues Britos – 
Quaraí – RS

Reservada Grande Campeã 
JEP 548 – Cabanha Santa Cecília – Luis 
Cláudio Pereira e Fernanda Scardoelli e 
Filha – Bagé - RS
3ª Melhor JEP 650 – Cabanha Santa 
Cecília – Luis Cláudio Pereira e Fer-
nanda Scardoelli e Filha –Bagé – RS
Grande Campeão Tapera 0760 
– Cabanha Tapera Branca – Gustavo 

Romney Marsh
Grande Campeã São Chico 4673 
– Estância São Francisco – Manuel 
e Renato Rossell Sarmento – Bagé 
– RS
Reservada Grande Campeã 
São Chico 4697 - Estância São 
Francisco – Manuel e Renato Rossell 

Reservado Grande Campeão  
Dom Flor 113 – Cabanha Água Fria – 
Francisco Azambuja Amaral – Santa 
Vitória de Palmar – RS
3ª Melhor Coxilha Verde IA 1611 – 
Cabanha Coxilha Verde – Edemundo 
Ferreira Gressler – São Sepé - RS

Faria Di Primio – Herval – RS

Reservado Grande Campeão 
Santa Amália 45 – Cabanha Santa 
Amália – Paulo Roberto Silva Assunção, 
Filhos e Netos – Bagé – RS
3º Melhor Paty Chan Malevo IA 
2168 – Cabanha Santa Patrícia – Carlos 
Alberto Teixeira – Santa Margarida do 
Sul – RS
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- João Augusto Botello do Nascimento 
– São Martinho da Serra – RS
Reservado Grande Campeão 
Leone IA 134 – Cabanha Leone – 
Bruno Garcia Moreira – Platina – SP
3º Melhor Do Contestado IA 425ª 
– Fazenda Flor do Pago – Elvio de 
Oliveira Flores – Irani – SC
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RESULTADOS

Sarmento – Bagé – RS
3ª Melhor Da Igrejinha 038 – 
Cabanha São João – Sílvio Barcelos 
Fabrício – Bossoroca – RS
Grande Campeão São Chico 
4668 - Estância São Francisco – 
Manuel e Renato Rossell Sarmento 
– Bagé – RS

Reservado Grande Campeão 
São Chico 4718 - Estância São 
Francisco – Manuel e Renato Rossell 
Sarmento – Bagé – RS
3º Melhor São Chico 4696 - Estân-
cia São Francisco – Manuel e Renato 
Rossell Sarmento – Bagé – RS

Texel
Grande Campeã Castiel IA 561 
– CabanhaForqueta – Iara Castiel, 
Adriana de Mattos e José Thiago de 
Mattos – Santiago – RS

Reservada Grande Campeã 
Cabanha Vier IA 190– Cabanha Vier – 
Leonardo Vier – Salvador do Sul – RS
3ª Melhor Miolo Seival IA 1210 – 
Cabanha Fortaleza do Seival – Darcy 
Miolo – Candiota – RS
Grande Campeão Amado 101 – 
Cabanha Dom Amado – Juliano Kalil 
Gonçalves – Hulha Negra – RS

Reservado Grande Campeão 
– Amado 149 - Cabanha Dom Amado 
– Juliano Kalil Gonçalves – Hulha 
Negra – RS

Ile de France
Grande Campeã São Paulino 
1303 – Cabanha São Paulino – Luiz 
Alfredo Horn Júnior e Filhos – Vacaria 
– RS

Reservada Grande Campeã 
São Paulino 1271 - Cabanha São 
Paulino – Luiz Alfredo Horn Júnior e 
Filhos – Vacaria – RS
3ª Melhor Cerro Coroado 9168 – 
Fazenda Cerro Coroado – Armando 
Chaves Garcia de Garcia – Santo 
Antônio das Missões – RS
Grande Campeão Gasparetto 476 
– Cabanha São Roque – Luis Marcelo 
Gasparetto – Flores da Cunha – RS

Reservado Grande Campeão 
São Paulino 1333 - Cabanha São 
Paulino – Luiz Alfredo Horn Júnior e 
Filhos – Vacaria – RS
3º Melhor Cerro Coroado 8761 - 
Fazenda Cerro Coroado – Armando 
Chaves Garcia de Garcia – Santo 
Antônio das Missões – RS

Dorper
Grande Campeã N.Sra. da 
Conceição 883 – Fazenda e Cabanha 
Nossa Senhora da Conceição – Hamil-
ton da Silveira – Rio Pardo – RS

Reservada Grande Campeã 
Princesa JK 50 – Cabanha JK – Jairo 
Knopik – Araucária – PR
3ª Melhor Dorper Obelisco Julie 160 
– Cabanha Obelisco – Marco Aurélio 
Silva Sanchotene – Dom Pedrito – RS
Grande Campeão Gilaverte IA 
262 – Cabanha do Espanhol – Manuel 
Timóteo Montull – Colombo – PR

Reservado Grande Campeão 
N.Sra. da Conceição 776 - Fazenda 
e Cabanha Nossa Senhora da Con-
ceição – Hamilton da Silveira – Rio 
Pardo – RS
3º Melhor N.Sra. da Conceição 844 
- Fazenda e Cabanha Nossa Senhora 
da Conceição – Hamilton da Silveira – 
Rio Pardo – RS

Crioula
Grande Campeã Sobrado Branco 
111B – DjonatanLuis dos Reis Cannez 
– Cabanha Três Ilheiras – Viamão 
– RS

Reservada Grande Campeã 
Sobrado Branco 127B – CabanhaIs-
nil – Isnil Agropecuária e Transporte 

Suffolk
Grande Campeã Fazenda Des-
canso IA 590 – Fazenda Descanso 
– João Augusto Botello do Nascimento 
– São Martinho da Serra – RS

Reservada Grande Campeã 
Fazenda Descanso IA 660 - Fazenda 
Descanso – João Augusto Botello 
do Nascimento – São Martinho da 
Serra – RS
3ª Melhor Fazenda Descanso IA 
654 – Fazenda Descanso – Caethana 
de Lara Savian do Nascimento – São 
Martinho da Serra – Rs
Grande Campeão Fazenda Des-
canso IA 633 – Fazenda Descanso 

Santa Inês
Grande Campeã PEE 429 – 
Cabanha Alecrim – Pedro Eloi Scalco 
– Alecrim – RS

Reservada Grande Campeã 
PEE 449 - Cabanha Alecrim – Pedro 
Eloi Scalco – Alecrim – RS
3ª Melhor PEE 425 - Cabanha Alec-
rim – Pedro Eloi Scalco – Alecrim – RS
Grande Campeão PEE 426 - 
Cabanha Alecrim – Pedro Eloi Scalco 
– Alecrim – RS

Reservado Grande Campeão 
PEE 424 - Cabanha Alecrim – Pedro 
Eloi Scalco – Alecrim – RS
3º Melhor  PEE 450 - Cabanha 
Alecrim – Pedro Eloi Scalco – Alecrim 
– RS

PollDorset
Grande Campeã Don Cortes 35 – 
Cabanha Don Cortes – Erechim – RS

Reservada Grande Campeã 
Panda 2515 – Fazenda Serrana – Paulo 
Roberto Dzierwa – Palmeria – PR

3ª Melhor Panda 2592 - Fazenda 
Serrana – Paulo Roberto Dzierwa – 
Palmeria – PR
Grande Campeão Don Cortes 17 – 
Cabanha Don Cortes - Erechim – RS
Reservado Grande Campeão 
Don Cortes 21 - Cabanha Don Cortes - 
Erechim – RS
3º Melhor Panda 2702 - Fazenda 
Serrana – Paulo Roberto Dzierwa – 
Palmeria – PR

3º Melhor Surgida 1558 – Cabanha 
Surgida – Erivon Silveira de Aragão – 
Rio Pardo – RS
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Ile de France
Grande Campeã Deleboca 44 
- CabanhaDeleboa – Luiz Giovani e 
Luiz Gustavo de Pellegrini –Bagé – RS

Grande Campeão Deleboca 03 
– CabanhaDeleboca - Luiz Giovani 
e Luiz Gustavo de Pellegrini – Bagé 
– RS

Texel
Grande Campeã Don Enick 20 - 
Cabanha Don Enick – Elton José Barreto 
Enick –Santana do Livramento – RS
Reservada Grande Campeã Da 

Criúva 01– CabanhaCriúva  – Amanda e 
Aline Carlos Gomes – Santo Antônio da 
Patrulha
3ª Melhor Reserva do Lami 04– 
Reserva do Lami – Diogo Keller Bol – 
Porto Alegre - RS
Grande Campeão Don Enick 03– 
Cabanha Don Enick– Elton José Barreto 
Enick – Santana do Livramento – RS

Reservada Grande Campeã 
São Paulino 21 - Cabanha São 
Paulino –  Luiz Alfredo Horn Junior e 
Filhos –Vacaria – RS
3ª Melhor MQ 01 – Cabanha Picada 
– Plácido Acácio Rodrigues Conde 
–Lavras do Sul - RS
Grande Campeão J.S.F. do 
Espinilho 213 -Cabanha do Espinilho 
–  Paulo Sérgio Soares e Joaquim 
Soares Neto –Bagé – RS

Reservado Grande Campeão 
São Paulino 22 - Cabanha São 
Paulino – Luiz Alfredo Horn Junior e 
Filhos –Vacaria – RS
3º Melhor CQV 54 –Cléber Quadros 
Vieira - Sítio CV – Porto Alegre – RS

Ile de France
Grande Campeã Deleboca 44 
- CabanhaDeleboa – Luiz Giovani e 
Luiz Gustavo de Pellegrini –Bagé – RS

Grande Campeão Deleboca 03 
– CabanhaDeleboca - Luiz Giovani 
e Luiz Gustavo de Pellegrini – Bagé 

Ile de France
Grande Campeã 
- CabanhaDeleboa – Luiz Giovani e 
Luiz Gustavo de Pellegrini –Bagé – RS

Grande Campeão 
– CabanhaDeleboca - Luiz Giovani 
e Luiz Gustavo de Pellegrini – Bagé 

Ile de France
Grande Campeã 
- CabanhaDeleboa – Luiz Giovani e 
Luiz Gustavo de Pellegrini –Bagé – RS

Grande Campeão 
– CabanhaDeleboca - Luiz Giovani 
e Luiz Gustavo de Pellegrini – Bagé 

RESULTADOS
Hampshire Down
Grande Campeã Dois I 73 – Ca-
banha Aroeira – Rafael Ramos Lisboa 
– Cachoeira do Sul – RS

Reservada Grande Campeã 
Aranhao 528 – Cabanha do Aranhao 
– Renato Gutterres da Silva – Viamão 
– RS
3ª Melhor Ibirama TE 493 – Cabanha 
Ovelha Negra – Frederico Jaeger Neto – 
Ibirama – SC
Grande Campeão IFFJC 128 – 
Instituto Federal Farroupilha de Júlio de 
Castilhos – Júlio de Castilhos – RS
Reservado Grande Campeão Dom 
Rosa 140 – Cabanha Dom Rosa – Ri-
cardo Pallaoro – São Pedro do Sul – RS
3º Melhor Ibirama TE 445 - Cabanha 
Ovelha Negra – Frederico Jaeger Neto – 
Ibirama – SC

LTDA – Taquara – RS
3ª Melhor Sobrado Branco 115B - 
CabanhaIsnil – Isnil Agropecuária e 
Transporte LTDA – Taquara – RS
Grande Campeão ETA 10 – 
Escola Técnica de Agricultura de 
Viamão – RS
Reservado Grande Campeão 
Sobrado Branco 152 - CabanhaIsnil – 
Isnil Agropecuária e Transporte LTDA 
– Taquara – RS
3º Melhor Sobrado Branco 153 - 
CabanhaIsnil – Isnil Agropecuária e 
Transporte LTDA – Taquara – RS

Ideal 
Grande Campeão Cerro Alto 
01 -Cabanha Cerro Alto -  Mauro 
Gonçalves da Silva - Santana do 
Livramento - RS

Corriedale
Grande Campeã J.S.F. do 
Espinilho 228 -  Cabanha do Espinilho 
– Paulo Sérgio Soares e Joaquim 
Soares Neto –Bagé – RS

White Dorper
Grande Campeã WD Obelisco 
Khadija TE 93 – Cabanha Obelisco 
– Marco Aurélio Silva Sanchotene – 
Dom Pedrito – RS

Reservada Grande Campeã 
Gilvaverte 139W – Cabanha do 
Espanhol – Manuel Timóteo Gilaverte-
Montull – Colombo – PR
3ª Melhor WD Obelisco 54 - Ca-
banha Obelisco – Marco Aurélio Silva 
Sanchotene – Dom Pedrito – RS
Grande Campeão WD Obelisco 
Kayak TE 95 - Marco Aurélio Silva 
Sanchotene – Dom Pedrito – RS

Reservado Grande Campeão 
WD Obelisco Kirsten TE 94 - Marco 
Aurélio Silva Sanchotene – Dom 
Pedrito – RS
3º Melhor Gilaverte IA 151W - Ca-
banha do Espanhol – Manuel Timóteo 
GilaverteMontull – Colombo – PR

Naturalmente 
Coloridos

TUDO PARA SUA CRIAÇÃO

Inseminação
Casqueamento

Identicação

(42) 3232-2272 www.itcdobrasil.net

PRODUTOS:

CARDEADEIRA
MACA IMOBILIZADORA

TRONCO TOMBADOR

TOSQUIADEIRA 430W
(tatuagem/brincos)

Romney Marsh
Grande Campeã São Chico 193 
- Estância São Francisco - Manuel e 
Renato Rossell Sarmento –Bagé – RS
Grande Campeão São Chico 
167 – Estância São Francisco -Manuel e 
Renato Rossell Sarmento –Bagé – RS

Reservado Grande Campeão 
São Chico 200 - Estância São Francisco 
- Manuel e Renato Rossell Sarmento 
–Bagé – RS

Reservado Grande Campeão 
FZ 19 – Cabanha Don Enick – Elton José 
Enick –Santana do Livramento – Rs
3º Melhor Macho Zíngaro 5 – Cabanha 
Santa Adelaide- Maria Waleska Gomes 
Martins da Silva – Aceguá – RS
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A raça Texel participou da 39º Expointer, de 25 de agosto 
a 04 de setembro, no Parque Assis Brasil, Esteio, RS, com 186 
ovinos PO. As inscrições foram efetuadas por 49 criadores 
representando 30 municípios do Rio Grande do Sul, um de Santa 
Catarina e dois do Paraná.

A escolha do jurado apontou para o nome do médico 
veterinário Maximiliano de Carvalho Neves da Fontoura, 43 
anos, criador da raça na fazenda TexelGeribá, em Cachoeira do 
Sul, RS.

A Brastexel além do julgamento promoveu dois leilões, 
lançamento da Expo Nacional 2017 junto com a Mercotexel 
e Assembleia onde foi empossada a nova diretoria. Nesta 
oportunidade Nedy de Vargas Marques passou a presidência para 
Mauricio Wickert Silveira.

Porém foi o I Concurso Criador do Futuro Texel que roubou 
a cena na Expointer. Foram 16 jovens e crianças concorrendo 

Texel

EXPOINTER 2016

TEXEL MANTEM LIDERANÇA
NA PRESENÇA E NOS NEGÓCIOS

Grandes filas pontuaram julgamento

DOM AMADO LIDEROU NOS MACHOS
Coube a Cabanha Dom Amado, de Juliano Kalil Gonçalves, o 

mérito dos dois mais importantes prêmios no julgamento dos machos 
da raça Texel. Juliano volta para Hulha Negra com os prêmios de 
grande campeão e reservado de grande campeão com animais 
crioulos da cabanha.

Amado 101 que só havia saído para a Expointer 2015, como 
borrego,agora voltou como carneiro dois anos e em sua plenitude 
racial.

Ao final de seu trabalho, o jurado Max falou da sua grande 
satisfação de julgar a raça nesta Expointer. Sobre o grande campeão 
ressaltou a bonita carcaça aliado de toda qualidade produtiva 
chamando atenção para a expressão racial do campeão, que viu em 
poucos animais neste julgamento. Apesar de uma boa diferença entre 
o grande campeão e o reservado, Maximiliano de Carvalho Neves 
da Fontoura encontrou no reservado pureza racial se destacando por 
caminhar bem e com adornos impressionantes. No terceiro melhor 
aprovou a aptidão carniceira, pureza racial. Segundo ele, por detalhe 
perdeu para o reservado. No quarto melhor apontou a boa quantidade 
de carne e o correto posterior.

Com Castiel IA 561, a CabanhaForqueta, Santiago, RS, conquistou 
a melhor posição entre as fêmeas. O anúncio da grande campeã 
emocionou Thiago de Mattos um dos expositores e que pessoalmente 
apresentou o animal em pista.  Esta ovelha foi reservada de grande 
campeã na Expointer 2015. E entrou em pista com cordeiro ao pé 
filho de Castiel 116, grande campeão na Expointer 2010.

Sobre a grande campeã disse que é um animal sem defeitos, 
extremamente carniceira, muito pura e demonstrando habilidade 
materna fantástica. Também a reservada agradou muito o jurado que  
apontou sua conformação carniceira e a cabeça invejável se somando 
a uma silhueta que traduz o que é o Texel.

diante dos olhos orgulhosos de uma plateia que ficou emocionada e 
tranquila em relação ao futuro da raça.
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A semente lançada pela primeira 
edição do Concurso Criador do Futuro 
Texel certamente dará frutos importantes 
ao longo dos anos. O Concurso contou 
com 16 crianças que na manhã de 3 de 
setembro apresentaram animais diante 
do jurado e de uma plateia entusiasmada. 
Todas as crianças receberam medalhas 
das mãos de Sádia Siqueira, mentora da 
prova e que em nenhum momento deixou 
de citar que tomou como base a prova que 
viu e a emocionou em Castro, PR.  Os 
dois vencedores ganharam troféus.

 O menor concorrente, de um ano 
de idade, antes de apresentar sua ovelha 
precisou trocar fraldas e pela hora, tomar 
mamadeira. Mas nada disso atrapalhou 
sua performance e impediu que Pedro 
Gomes Bravo fosse muito aplaudido. Já 
Julia Dias Giongo Silva, 14 anos, venceu 
na categoria de 11 a 15 anos sendo a com 
mais idade. Ela que já havia apresentado 
animais da CabanhaFakáju no julgamento 
da Expointer voltou para este Concurso 

impecável na versão feminina do traje 
gaúcho.

A vitória na categoria abaixo de 
11 anos ficou com o compenetrado e 
simpático Miguel Rodrigues de Oliveira, 
de Mafra, SC. Do alto de seus quatro 
anos, Miguel se destacou pela destreza 
para puxar e parar o animal. Ao ser 
perguntado, Miguel respondeu rápido 
que desde os dois anos, conduz ovelhas. 
E sobre os planos para o futuro diz sem 
pensar duas vezes “quero ser cabanheiro”.

 O jurado Roberto Azambuja, 
veterinário, que une atividades 
profissionais na Secretaria da Agricultura 
e de técnico da ARCO, terminou seu 
trabalho emocionado e até um pouco 
constrangido por ter que escolher um entre 
tantas qualificadas e empenhadas crianças. 
Todas são premiadas neste Concurso que 
mexe com o coração, afirmou enaltecendo 
a promoção da diretoria da Brastexel.

Everson Bravo, diretor Técnico da 

Brastexel foi o condutor da prova. Ele 
lembrou que dias atrás aquela pista havia 
recebido os sonhos de rosetas e naquele 
momento recebia suas paixões, realidade 
e personagens mais preciosos que eram 
as crianças. Já o presidente da Brastexel, 
Nedy de Vargas Marques se disse feliz de 
lançar esse Concurso no RS. Lembrou o 
cunho cultural, educativo e de integração 
com a família.

 Uma das frases mais citadas naquela 
manhã é que a característica do Texel é de 
fazer amigos . E que venham os criadores 
do futuro, saudou Bravo.

A iniciativa da Brastexel também 
entusiasmou o presidente da Arco Paulo 
Afonso Schwab, que deixou no ar uma 
promessa de patrocinar pelo menos as 
camisetas para a edição 2017. A promoção 
é muito bem-vinda no meio da ovelha já 
que é importante que a criança se envolva. 
Segundo ele é a atividade ovelha que faz 
mais inclusão social e é o segmento que 
ajuda a fixar o homem no campo.

FUTURO DO TEXEL EMOCIONOU NA PISTA DE CONCURSO
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Com a Casa do Texel interditada por 
problemas estruturais, a Brastexel foi a 
luta e acabou conseguindo uma solução 
que agradou a todos. Na Expointer 2016, 
a sede da Brastexel foi a pista C. em plenas 
condições de bem receber os criadores da 
raça. Conforto e bom gosto são dois itens 
que se somaram nas providências que a 
diretoria se preocupou em buscar.

Os visitantes encontraram sofás, 
poltronas e mesas com cadeiras além de 
uma decoração que objetivou valorizar o 
ambiente como tapetes e plantas.

Em Assembleia realizada no dia 3 de setembro, a Brastexel  realizou eleição e posse da 
diretoria para o biênio 2016-2018. Apenas uma chapa foi inscrita para encabeçar a Brastexel.

Maurício Wickert Silveira, 
advogado e criador há 10 anos na 
Cabanha Pequeno Principe, em 
Glorinha, apesar de ainda estar 
defi nindo os primeiros passos frente 
a Brastexel com a sua diretoria 
entende que as ações positivas terão 
continuidade. Projetos que estão 
dando certo como Dia de Campo 
visando unifi cação de critérios e a 
Nacional serão mantidos, disse ele.

BRASTEXEL GANHA NOvA DIRETORIA

Texel

O lançamento da 19º Mercotexel e da 7º  Exposição Nacional 
da Raça Texel, de 19 a 22 de janeiro de 2017,   ocorreu na noite de 
29 de agosto na Casa do Texel, em Esteio, RS. No lançamento foi 
oferecido coquetel aos convidados, projeção de vídeo institucional e 
apresentação dos planos para a edição 2017. Apresentação musical 
movimentou a noite.

O criador homenageado desta vez será Orlando Pires Martins, 
de Santana do Livramento, um dos responsáveis pela introdução da 
raça no Brasil. A edição anterior homenageou Davi Martins.

A saudação coube ao presidente Elton José Barreto Enick, do 
Núcleo Santanense de Criadores de Ovinos Texel. Ele anunciou que 
pela primeira vez haverá concurso de cruza Texel, com premiação 
de um carneiro PO. Confi rmou a realização da prova envolvendo as 
crianças e o Concurso Melhor Cabanheiro, com premiação de R$ 1 
mil. 

A Nacional e a Mercotexel são promoção da Brastexel- 
Associação Brasileira dos Criadores de Texel e do Núcleo Santanense 
de Criadores

TEXEL CONTABILIZA NEGÓCIOS POSITIvOS
A raça Texel fechou a Expointer 2016 

com 41 animais vendidos pelo total de R$ 
222.400,00 e média geral de R$ 5.424,39. 
A média das 30 fêmeas PO foi R$ 3.863,33 
com total de R$ 115.900,00 e a média dos 
11 machos PO, R$ 9.681,82 e total de R$ 
106.500,00.

O preço mais alto fi cou com o grande 
campeão da Expointer 2016, Amado 101. O 
carneiro de criação da Cabanha Dom Amado, 
Hulha Negra, RS, saiu de pista com a melhor 
cotação da noite: R$ 24 mil reais. O carneiro 
vai somar aos rebanhos das CabanhasCocão, 
Camaquã e Casa Velha, Capivari do Sul, RS.

A Brastexel destacou o fato das 

signifi cativas compras de criadores de outros 
estados. Os maiores compradores de fora das 
fronteiras gaúchas foram os paranaenses, 
porém houveram compras de Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e São Paulo conforme o 
mapa ofi cial do evento.

AMPLO CONFORTO AOS 
CRIADORES DO TEXEL

NOvA DIRETORIA
Presidente: Maurício Wickert Silveira
Vice-Presidente: Claudio da Fontoura Arteche Secretário: Vlads Paim Miranda
Suplente: Cesar Giovani de Almeida Viana Tesoureiro: Eduardo Silveira de Carvalho
Suplente: Rogério Machado Pereira
Conselho Fiscal efetivos: David Fontoura Martins, Claudino Loro e Marcelo de Jager
Conselho Fiscal suplentes: Elton José Barreto Enick, Sérgio Luiz de Oliveira e Silvia 

Helena Martins Loro  Diretor Técnico: Maximiliano de Carvalho Neves da Fontoura.

NACIONAL E MERCOTEXEL GANHAM LANÇAMENTO
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A participação do Hampshire Down, na 
maior feira agropecuária da América latina 
a céu aberto, Expointer, foi vista com grande 
satisfação pela ABCOHD ( Associação 
brasileira de Criadores de Hampshire Down) 
tanto em numero de animais inscritos, onde 
tivemos um aumento em mais de 40% e em 
numero de expositores .

Foram inscritos 71 animais na feira. 
Participaram do julgamento um total de 60 
animais, sendo 33 fêmeas e 27 machos.

Para todos os animais admitidos foram 
realizadas medidas corporais: perímetro de 
canela anterior e posterior, circunferência 
torácica, altura das cruzes, largura de 
paleta, comprimento corporal, perímetro de 
pernil, altura da garupa, largura de garupa, 
e perímetro escrotal nos machos. Além da 
realização do ultrassom, para verificação da 
área de olho de lombo e espessura de gordura 
subcutânea. Esses dados foram colocados em 
uma planilha e "utilizados" para o julgamento. 
( Programa GeneHD).

O grande momento do HD na feira, foi o 

dia do julgamento, quarta feira, 31 de agosto, 
onde toda genética buscada pelos produtores 
foi evidenciada em uma belíssima pista , onde 
tivemos os seguintes vencedores;

EXPOINTER 2016
MACHOS
GRANDE CAMPEONATO
Campeão – IFFJC 128 – Instituto Federal Farroupilha 

Julio Castilhos
Reservado – DOM ROSA 140 – Cabanha Dom Rosa
Terceiro – IBIRAMA TE 445 – Cabanha Ovelha Negra
Quarto – WBB 1629 – Cabanha São Caetano
CAMPEONATO BORREGO JUNIOR
Campeão – CARA MORA DELANTERO 56 – 

Cabanha Cara Mora
CAMPEONATO BORREGO MENOR
Campeão – BAZALTO 2772 – Cabanha Coqueiro
CAMPEONATO BORREGO MAIOR
Campeão – IFFJC 128 - – Instituto Federal 

Farroupilha Julio Castilhos
Reservado – DOM ROSA 140 – Cabanha Dom Rosa
Terceiro – IBIRAMA TE 445 – Cabanha Ovelha Negra
Quarto – ARANHÃO 515 – Cabanha do Aranhão
CAMPEONATO OVINO JOVEM
Campeão – IBIRAMA TE 410 – Cabanha Ovelha 

Negra

CAMPEONATO OVINO ADULTO
Campeão – WBB 1629 – Cabanha São Caetano
Reservado -  TINGO DO ESPINILHO 379 – 

Cabanha Espinilho
Terceiro – CINCO PALMAS 20 – Cabanha Cinco 

Palmas
Quarto – LOMBA G IA 385 – Cabanha Lomba Grande

FÊMEAS
GRANDE CAMPEONATO 
Campeã – DOIS I 73 – Cabanha Aroeira
Reservada – ARANHÃO 528 – Cabanha do Aranhão
Terceira – IBIRAMA TE 493 – Cabanha Ovelha Negra
Quarta – DOIS I 84 – Cabanha Aroeira
CAMPEONATO BORREGA MENOR
Campeã – DOIS I 73 – Cabanha Aroeira
Reservada – CARA MORA 50 – Cabanha Cara Mora
CAMPEONATO BORREGA MAIOR
Campeã – ARANHÃO 528 – Cabanha do Aranhão
Reservada – IBIRAMA TE 493 – Cabanha Ovelha 

Negra
Terceira – DOIS I 84 – Cabanha Aroeira
Quarta – DOM ROSA 138 – Cabanha Dom Rosa
CAMPEONATO OVINO JOVEM
Campeã – WBB 1666 – Cabanha São Caetano
Reservada –  WBB 1664 – Cabanha São Caetano
Terceira – IBIRAMA TE 382 – Cabanha dos Bugres

Hampshire Down

Como inovação a 
ABCOHD criou o prêmio 
para a Cabanha Destaque 
do ano, prêmio dado 
a Cabanha que mais 
acumulou pontos por 
participação em feiras. 
Neste ano a Cabanha 
Destaque foi a Cabanha 
Aroeira, de Cachoeira do 
Sul.

A ABCOHD, vem 
agradecer aos seus 
Associados, bem como 
aos criadores que 
conviveram em sua sede 
durante a Expointer, e 
desde já aguardando o 
próximo ano para que 
possamos novamente 
saborear o delicioso 
churrasco de cordeiro 
e o famoso pastel de 
ovelha, confraternizando e  
vivenciando o Hampshire 
Down.

HamPsHIRE DOwN
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Naturalmente 
Coloridos

Como qualquer novidade, sempre existem algumas dúvidas em 
relação a seleção e ao registro das variedades naturalmente coloridas 
das diversas raças ovinos. Uma delas, muito importante,são os 
animais que nascem com algumas manchas brancas. Por falta de 
informação e inclusive por não lerem o padrão racial 
descrito para estas variedades disponível no site da 
ARCO (www.arcoovinos.com.br), muito produtores e 
técnicos acabam por refugar animais que se encontram 
dentro do padrão definido, pela ocorrência de algumas 
manchas delimitadas. Na maioria das variedades são 
permitidas algumas partes brancas, principalmente na 
cabeça, no rabo e nas patas. Naquelas que possuem 
sua origem no merino, como o ideal e o Ile de France, 

também é comum o nascimento de animais com o peito branco, 
conforme demonstrado na imagens. Nas variedades coloridas do 
Corriedale e do Romney essas manchas são mais incomuns, mas 
igualmente podem ocorrer.

ENTENDENDO OS OvINOS COLORIDOS – PARTE 1 
Eduardo Amato Bernhard – Diretor Técnico ABCONC

Ovelha e cordeiros merino
Fonte:Will Gibson/Nova Zelândia

Carneiros Merino 
Fonte: The World of Coloured Sheep Handbook

Carneiro Ile de France (P3)
Fonte: http://casadatorre-romaoefolque.com/-OVINOS-P3-Preto-
Precoce-Portugu-s-Renovado-14-05-2016

Ovelha Lacaune
Fonte: Anderson Bianchi

Ao contrário do que alguns possam pensar, isso 
não está nada relacionado a impureza, e sim a sua 
pureza ancestral, já que esta é uma marca do merino 
negro, que originou a maior parte das raças europeias 
atuais. A presença de manchas brancas no velo e no 
corpo, essas sim, não são aceitas para registro, pois 
significam uma segregação genética que pode levar a 
produção de animais manchados ou tubianos. 

Na raça Texel, por exemplo, os animais de 
variedade naturalmente colorida, costumam apresentar 
marcas na cabeça e no corpo, que caracterizam bem 
a raça Blue Texel, bastante difundida na Europa, 
conforme as fotos abaixo, retiradas da internet. 
Essas marcas, denominadas badger face ou “cara 
de texugo” em tradução literal, podem ser vistas na 
maior parte das raças e são marca obrigatória na raça 
deslanadas brasileira cariri e outras raças africanas 
como a Blackbelly (Barriga negra). Estas ocorrem 
devido a genes que são segregados de forma conjunta 
no animal, e que irão determinar essas características.   

Fonte: http://www.tynybrynfarms.com

Fonte: http://www.blauwetexelaar.nl

Raça Cariri – Fonte: Fazenda Carnaúba – Taperoá/PB

Por último, cabe lembrar, que o termo naturalmente 
colorido refere-se a animais não brancos, podendo ocorrer 
uma grande variedade de tons de marrom e cinza, todos 
aceitos para registro. Além disso, a maioria dos ovinos 
naturalmente coloridos tende a ficar mais claros no corpo 
com a idade, muitos se tornando mouros, pela diluição dos 
pigmentos.

Fale conosco e comece já a
ter os benefícios dos métodos
IDEXX para Gestão Reprodutiva:

Teste RÁPIDO de Prenhez com Leitura VISUAL

Pode ser realizado com total
praticidade na clínica ou campo

Aumenta a produtividade em rebanhos de
carne, leite ou lã, reduzindo dias vazios

Método baseado em amostras de
sangue total, plasma ou soro, com
exatidão de 99%.*

Aplicável 30 dias pós-inseminação
arti�cial ou monta natural.

Resultados em apenas 21
minutos, com interpretação
sem precisar de leitora ELISA:

fernando-pardo@idexx.com
11 99257-4714
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Menos ovelhas vazias.

Maior lucro para o produtor.

Cavidades não ficam azuisCavidades ficam azuis

NÃO PRENHA (negativo)PRENHA (positivo)
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No cruzamento com raças de corte, Texel, Hampshire Down, 
Suffolk, Ilede France, entre outras, o produto da primeira geração 
(F1) são cordeiros (as)1/2 sangue   com   boa   conformação   
de   massa   muscular   e   melhoramento   naqualidade da 
carne (avaliação de marmoreio superior), onde os machos 
seriamdestinados ao abate e as fêmeas com possibilidade de 
serem disponibilizadasao processo de cruzamento, novamente 
com carneiros de raças de corte. Estasfêmeas mantém fortes 
características de herança materna.

 Nesta segunda geração (F2), os produtos machos e 
fêmeas   seriamdestinado ao abate.

 Com experiências anteriores, podemos definir a 
prática deste cruzamentocomo rentável e confiável sob o 
aspecto qualidade de carne, melhorando suas características 
organolépticas. E aumento da taxa de desmame dos cordeiros considerando as características destacadas da habilidade materna 
destas fêmeas.

 Para maiores informações convido aos interessados em ler o artigo: Raças maternas e desenvolvimento ponderal de 
cordeiros crioulos e suas cruzas em sistema terminal do Sr. Marcelo Cecim (Prof. da Universidade Federal de Santa Maria) a 
disposição em nosso site www.ovelhacrioula.com, no link: boletins informativos.

Artigo

OVELHAS CRIOULAS COMO MATRIZES BASES 
PARA PRODUÇÃO DECORDEIROS 
EM REBANHO GERAL
Alexandre Nessy,
Biólogo, Técnico Agrícola e Prof. Ovinocultura da Escola 
Técnica de Agricultura (ETA), Viamão/RS.

Muitos conhecem a raça Crioula e a relacionam diretamente a sua qualidade de mechas de lã, com características 
peculiares dentro da espécie emuito requisitada para artesanato e pelegos.

É uma das raças mais antigas em existência no Continente Americano,porém uma das mais recentes a serem 
reconhecidas e registradas em livroracial.

É considerada uma raça mesológica, ou seja, uma raça em cuja formação houve marcada influência do ambiente e muito 
discretamente do homem.

Além disso, se torna uma opção bem interessante quando analisamossua rusticidade, prolificidade, longevidade produtiva e 
adaptação a campos depastoreio “não tão nobres”. Tudo isso revertendo em uma produção pecuáriaeconomicamente viável e 
promissora.

O que nem todos conhecem é a possibilidade de uso de matrizes fêmeascomo ovelhasbaseemcruzamentos.   Podendo ser 
aproveitadasparacriações em extensões maiores de campo, tanto pelas características citadasanteriormente comotambémpela 
condição de serem boas leiteiras eapresentarem   excelente   habilidade materna, inclusive   na   defesa   contrapredadores 
naturais mais frequentes, como o Lobo Guará, o Sorro, o Leão Baioou Puma e cães errantes.

Figura 
2 - Matrizes 
Crioulas e 
Reprodutores 
Corriedale 
Naturalmente 
Coloridos –
 Estância São 
Francisco 3G - 
Dom Pedrito

Figura 4 - 
Matrizes 1/2 
sangue Crioula 
x Texel - Escola 
Técnica de 
Agricultura de 
Viamão / RS

Figura 3 
- - Matrizes 
Crioulas e 
Reprodutores 
Corriedale 
Naturalmente 
Coloridos –
Estância São 
Francisco 3G - 
Dom Pedrito

Figura 5 - 
Matrizes 1/2 
sangue Crioula 
x Texel - Escola 
Técnica de 
Agricultura de 
Viamão / RS
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Venda Permanente de Reprodutores Texel e Corriedale

Informações: Rua Anibal Loureiro, 244

Telefones: (51) 3722-3859/9919-8501

E-mail: paschwab@terra.com.br

Paulo Afonso Schwab e  Luiz Alberto Schwab

Foto: Robespierri Giuliani

gh

Foto: Robespierri Giuliani
Foto: Robespierri Giuliani
Foto: Robespierri Giuliani

Aqui a vida é comemorada o ano inteiro
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Cabanha São Roque
de Luis Marcelo Gasparetto

Venda permanente 
de reprodutores 

e matrizes Ile de France PO
Flores da Cunha - RS

(54) 8142-7544 | 3026-6717

Grande Campeão Expointer 2016
Gasparetto 476

s

Pouco mais de um mês depois de realizar a 9ª Exposição 
Nacional, em Araçatuba (SP), a raça Suffolk fez uma pista forte 
também na Expointer, em Esteio (RS). Entre as três maiores raças 
em número de animais, o Suffolk chamou a atenção do público que 
visitou o pavilhão de ovinos da tradicional feira gaúcha. O volume 
de carne e capacidade de imprimir suas características carniceiras é 
o principal atrativo de quem tem se interessado pelo raça, que vem 
ganhando cada vez mais espaço.

"Eu não tenho dúvidas de que o Suffolk está trilhando um 
caminho sem volta para a produção de carne de cordeiro no Brasil. 
Trouxemos a linhagem inglesa e estamos observando um Suffolk 
cada vez mais brasileiro: resistente, com muita massa muscular e 
que tem chamado muito a atenção dos criadores, sobretudo de outras 
raças, que veem no Suffolk um importante reprodutor. O mercado 
está ávido por carne de cordeiro e o Suffolk, certamente, contribuirá 
para essa evolução", afirma o presidente da ABCOS, Bruno Garcia 
Moreira.

Nas pistas, o jurado José Galdino Dias, que é médico veterinário 
e inspetor técnico da ARCO, afirma ver o Suffolk num bom caminho. 
“Eu estou muito feliz com o que Suffolk vem fazendo. A ABCOS 
está de parabéns pelo trabalho que está sendo realizado contribuindo 
muito para a ovinocultura de corte. Os machos estavam muito 
parelhos e muito bons e devem seguir como espelho para os outros 
criadores. Entre as fêmeas, os detalhes definiram a Grande Campeã e 
Reservada, bem como o terceiro e quarto prêmio", explica.

O julgamento de fêmeas aconteceu no último dia 28 de agosto, a 
Grande Campeã foi o animal de identificação IA 590 (Box 579), da 
Fazenda Descanso, do criador João Augusto Botelho do Nascimento, 
de São Martinho da Serra (RS). A Reservada de Grande Campeã 
ficou com o animal de identificação IA 660 (Box 547), também da 
Fazenda Descanso. O terceiro prêmio também ficou com a Fazenda 
Descanso, o animal de identificação 654 (Box 552). 

“A minha família e meus funcionário são fundamentais para 
conseguirmos essa qualidade genética e esses resultados. A primeira 
e segunda melhores fêmeas do Brasil são da Fazenda Descanso, 
uma vez que repetimos as posições da Nacional do Suffolk. Quem 
produz carne tem que colocar Suffolk no rebanho. O ganho de peso 
e o aproveitamento de carcaça são excelentes, é muita carne”, diz 
Nascimento.

O julgamento de fêmeas aconteceu no último dia 29 de agosto, 
o Grande Campeão foi o animal de identificação IA 633 (Box 
594), da Fazenda Descanso, do criador João Augusto Botelho 
do Nascimento, de São Martinho da Serra (RS). O Reservado de 
Grande Campeão ficou com o animal de identificação Leone IA 134 
(Box 619), da Cabanha Leone, Platina (SP), de propriedade de Bruno 
Garcia Moreira. O terceiro prêmio ficou o animal de identificação 
Contestado IA 425A (Box 607), da Fazenda Flor do Pago, do criador 
Elvio de Oliveira Flores.

“Eu estava com muita expectativa nesse borrego que foi o grande 
campeão. A pista em Esteio é muito pesada e eu sabia que precisava 
trazer animais de muita qualidade. Esse borrego é inédito nas pistas, 
eu nem o levei para a Nacional. Estou feliz e começando a pensar na 
Expointer 2017”, conta Nascimento. 

Já Bruno Garcia Moreira afirma estar satisfeito com o futuro 
da raça. “Tivemos uma pista de fêmeas muito boa e uma pista de 
machos extremamente pesada. Animais com muita carne e é isso 
que o Suffolk proporciona: carne ovina. O reservado é um animal 
excelente e que terá muito a contribuir para a produção de carne sem 
dúvida nenhuma”, argumenta.

A raça Suffolk ainda deve participar de outras exposições oficiais 
da ARCO até o fim deste ano, sobretudo nos Estados de São Paulo 
e Rio Grande do Sul, com destaque para a Expojuc, em Júlio de 
Castilhos (RS) e a Expovelha, em Lençóis Paulista (SP), que encerra 
o Ranking Cabanha do Ano 2016 da ASPACO. 

suffolk é destaque da 
Expointer 2016
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ABCDorper

Durante os dias 27 e 28 de outubro, o Núcleo Alagoano do Dorper 
realizará seu III Workshop para Criadores de Dorper e White Dorper 
durante a Expoagro em Macéio. A palestra e aula prática serão realizadas 
pelo inspetor técnico e conselheiro técnico da ABCDorperGiancarlAntoni. 
O Workshop tem por objetivo esclarecer todas as dúvidas dos criadores 
sobre o padrão racial do Dorper e White Dorper, bem como orientar no 
melhor manejo deste destes animais. As inscrições para o workshop 
devem ser feitas diretamente na ACCOAL (82-3346.1386/99991-1476), 
entidade parceira na realização.

Núcleo Alagoano do Dorper 
realiza workshop para criadores

No dia 29 de setembro, membros do Conselho Técnico da ABCDorper se reuniram juntamente com o Med. 
Veterinário José Fernando Garcia (consultor da AgroPartners Consulting) para discutir a aplicação da tecnologia 
genômica de forma customizada nos processos de seleção e melhoramento de ovinos das raças Dorper e White Dorper. 
O uso de "SNP chip" como identificador dos genes relacionados a características fenótipicas e zootécnicas já vem sendo 
utilizado em bovinos e trazendo bons resultados. Os conselheiros acreditam que com o uso da genômica o Dorper e 
White Dorper evoluirão de forma correta, trazendo melhores resultados não só para os criadores de animais puros mas 
também para os criadores de animais destinados ao abate, com melhorias no desempenho e características de carcaça. 
O programa, que ainda não tem nome definido, está na fase de definição das características a serem avaliadas. Para 
maiores informações, entrar em contato através do emailsecretaria@abcdorper.org.br .

Conselho Técnico da ABCDorper 
discute rumos do melhoramento genético

ABCDorper realiza Shopping virtual
Em parceria com a MFRural, no proximo dia 01 de novembro a ABCDorper estará 

realizando um shopping virtual onde serão ofertados 15 lotes de borregas e fêmeas 
adultas das raças Dorper e White Dorper. Todos os animais foram doados a ABCDorper 
por criadores associados de diversas regiões do país. A renda será totalmente revertida 
para a ABCDorper e aplicada na manutenção da associação e em ações de promoção da 
raça. Em nome da ABCDorper, a Presidente Vilma Gomes agradece a todos que doaram 
os animais e os serviços para que o shopping possa se realizar.

10ª Exposição Nacional das raças 
Dorper e White Dorper

No período de 28 de novembro a 03 de dezembro, a ABCDorper em parceria com a Accoba realiza 
a 10a. Exposição Nacional das raças Dorper e White Dorper em Salvador/Bahia, durante a Fenagro 
2016. A expectativa é de mais de mil animais em exposição e cerca de 700 animais em julgamento, 
o qual será realizado por um trio de jurados da África do Sul (país de origem da raça): Philip Strauss, 
JanieVisagie e DawidKriel. Durante o evento teremos a realização de três leilões com a chancela da 
ABCDorper. além do público brasileiro são esperados visitantes de outros países como Venezuela, 
Colômbia, México, Paraguai e África do Sul.
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1) Histórico da atividade
O médico veterinário, pecuarista de corte e agricultor Marcos 

Frederico FiorilloMenarim sempre esteve envolvido com a 
ovinocultura, ainda que inicialmente como uma atividade secundária. 
Iniciou a criação de Santa Inês em 2000 após ser convencido por 
seu filho, o também médicoveterinário Arnaldo Menarim, sobre 
as qualidades produtivas da raça, como a fertilidade, habilidade 
materna e principalmente por ser uma raça poliéstrica continua, 
além do fato de ser deslanada,haja visto o baixo valor da lã além dos 
custos e mão de obra que a esquila representava.

A criação inicialmente dedicada apenas ao corte, sempre foi 
orientada por índices produtivos, realizando devida escrituração 
zootécnica paraposterior seleção de suas matrizes. Da mesma forma 
sempre procurou adquirir bons reprodutores registrados e com 
conformação frigorífica diferenciada. Em 2010, com a finalidade 
de acelerar o incremento de melhoria genética, iniciou-se um 
trabalho de inseminação artificial massiva e sistemática em seu 
rebanho, através da Inseminação artificial em tempo fixo (IATF), 
por laparoscopia, utilizando-se de sêmen de carneiros provados pelo 
então existente PMGSI/ASCCO-USP (Programa de Melhoramento 
Genético da Raça Santa Inês/Associação Sergipana de criadores de 
caprinos e ovinos –Universidade de São Paulo). 

Após 12 anos de seleção na raça, decidiu-se iniciar o registro 
genealógico na ARCO, e em janeiro de 2012 152 ovelhas base 
foram tatuadas. Atualmente o rebanho encontra-se estabilizado em 
cerca de 250 matrizes, todas registradas, cuja pressão de seleção vem 
aumentando ano a ano buscando sempre atingirmelhores índices 
produtivos e de eficiência do plantel.Neste sentido, em breve,todo o 
rebanho passará por avaliação genética, gerando  DEP´s (diferença 
esperada na progênie) que identificarão os melhores animais, seja 

para venda de reprodutores como também para identificar e colocar 
suas melhores matrizes em programas de TE e FIV, ampliando 
ainda mais  o ganho genético.

2) Características da propriedade
A Cabanha Akãgu´Su situa-se no município de Ventania, região 

dos Campos Gerais no estado do Paraná, distante230 km de Curitiba 
e 205 km de Londrina, com uma altitude média ao redor de 1000 m. 
O clima é subtropical (Cfb), com pluviosidade média de 1700mm 
ao ano e temperaturas médias anual de   17,2°C e media de janeiro 
de 20,9° e junho de 12,7°. No inverno as mínimas chegam próximas 
a 0°C e até abaixo disso,com formação de geadas.

A principal atividade da propriedade é a agricultura/produção de 
cereais (soja, milho, trigo, feijão e aveia). Destina 12 ha de pastagens 
perenes de Aruana e Tífton 85 para a ovinocultura. Possuitambém 
1500 m2 de área coberta/ barracões destinados ao manejo dos 
ovinos em todas as etapas da sua produção.

3) Sistema de produção
A ovinocultura na Akãgu´Su caracteriza-se por ser intensiva,  as 

ovelhas são manejadas em nível de pasto em sistema rotacionado,  
suplementadas estrategicamente dependendo do estado fisiológico 
das mesmas(final de gestação e amamentação)eda qualidade das 
pastagens. Atualmente trabalha-se com 2 lotes de 120 a 130 matrizes 
cada, sendo um lote de fêmeas solteiras em gestação  e outro de 
fêmeas paridas/amamentação.

Após 16 anos de seleção para fertilidade, hoje utiliza-se o regime 
reprodutivo de estação de monta curta, de no máximo 45 dias,  seja 
ela apenas monta natural ou IATF + repasse em monta natural, 
obtendo-se índices acima de 90% de parição, independentemente 

Santa Inês nos Campos Gerais 
do Paraná: um caso de sucesso
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da época do ano. 
Durante os primeiros 15 a 20 dias de idade os cordeiros 

fi cam o dia todo com as mães num piquete maternidade e sendo 
estimulados a consumir ração especifi ca. Após este período,os 
cordeiros fi cam fechados em um barracão em manejo de 
mamada controlada, consumindo ração no sistema de´´creep-
fedding´avontade, e suas mães vão para um pasto distante durante 
o dia. Ao fi nal do dia as ovelhas são recolhidas e pernoitam com 
seus cordeiros, realizando assim a mamada controlada (das17:00 
às 07:00).

O desmame, em média, se dá por volta dos 90 dias, ocasião 
em que os cordeiros já estão consumindo também o volumoso 
(silagem de milho). Neste momento separa-se o lote em três 

categorias: machos selecionados como futuros reprodutores; 
fêmeas que serão recriadas para reposição do plantel, bem como 
venda à terceiros; e machos destinados ao abate.Estes seguem 
confi nados para serem abatidos com idade média de 135 dias, 
40 kg de peso vivo, e rendimento de carcaça médio entre 48% e 
49%.No que se refere às borregas de reposição, estas entram na 
reprodução a partir de 240 dias idade, ocasião na qual já atingiram 
um mínimo de 70% da média do peso adulto das ovelhas.

4) Índices produtivos médios
A cabanhaAkãgu´su entende que o sucesso na ovinocultura 

de corte está relacionado a4 características  principais:

a) Não sazonalidade reprodutiva aliada à fertilidade para 
uma consequente redução do período de serviço (numero de dias 
entre o parto e a nova concepção);

b) % Partos duplos;
c) Habilidade materna, avaliada através do peso dos 

cordeiros aos 60 dias (P60), e correlacionando Peso total aos 60 
dias com o peso da Ovelha, obtendo assim sua efi ciência (kg de 
cordeiro/kg de ovelha);

d) Ganho de peso pós desmame;
Assim sendo monitora índices que poder ser visualizados nas 

tabelas que seguem.
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Na sequência seguem dados das últimas estações de monta:

Desta maneira, pode-se concluir que o 
objetivo maior da Cabanha Akãgu´Su é o 
melhoramento genético da Raça Santa Inês, 
através da busca de ovelhas mais produtivas, 
que desmamem mais quilos de cordeiros ao ano 
e que estes tenham acelerado ganho de peso até 
o abate e adequada conformação de carcaça.

5) Depoimento Sr. Marcos sobre a Raça:
Após 16 anos de criação de ovinos da 

raça Santa Inês, estamos muito satisfeitos e 
entusiasmados com os resultados que obtivemos 
dentro da raça.  Entendemos que o Santa Inês 
moderno, focado na produção de carne,tem 
muito a contribuir para o desenvolvimento da 
pecuária ovina de corte no Brasil e no Exterior, 
haja visto sua rusticidade, fertilidade, não 
sazonalidade reprodutiva e habilidade materna, 
além do fato de entregar elevados ponderais 
de crescimento e boa conformação de suas 
carcaças. 

Marcos Frederico Fiorillo Menarim
Arnaldo Menarim

Abate Técnicode Cordeiros
Num. Animais Abatidos  18
Sexo    Machos Castrados
Raça    Santa Inês
Peso ao Nascer   4,27 Kg
Peso Vivo ao abate   40,39
Idade média ao abate   138 dias
Ganho de Pesoo (nasc. ao abate) 261 gramas/cab/dia
Peso Vivo Jejum (Kg)   39,39
Peso Caracaça Resfriada(Kg)  19,56
Rend. Carcaça (resfr.)  49,65%
Cabanha Akãgu´su/Coop. Castrolanda - Agosto /2014

Desempenho de lote de ovelhas Santa Inês submetidas à Monta Natural
Período da Estação de Monta: 01/09/2015a  15/10/2015 44 dias
Ovelhas Servidas     107
Numero de Carneiros     2
Taxa de Parição (%)     91,6
Partos      98
Nascidos Vivos     166
Nascidos Vivos/ parto     1,69
Peso Total Ovelhas aos 60 dias (98)*   6822
Total de cordeiro Vivos aos 60 dias   152
Cordeiro vivos/PARTO aos 60 dias   1,55
Mortalidade aos 60 dias (%)    8,40
Peso total Cordeiros aos 60 dias (ajustado)   2860
Kg total de cordeiro/Kg de Ovelha Parida(todas) -aos 60dias (%) 41,92
Kg total de cordeiro/kg de Ovelha - aos 60 dias (%)  2,80
Kg de cordeiro/parto aos 60 dias    29,18
Kg de cordeiro/ovelha aos 60 dias   29,79
DESMAME (idade média)    85 dias
Peso total Cordeiros aos 90 dias (ajustado) (Kg)  4214
Kg de cordeiro/parto aos 90 dias    43,00
Kg de cordeiro/ovelha aos 90 dias   44,36
Cabanha Akãgu´Su– 2016

Desempenho de Fêmeas Santa Inês submetidas à IATFseguida de Monta Natural
Período da Monta Natural com 2 carneiros  (fev- abr/2016)  41 dias
Ovelhas Servidas (83 na iatf e repasse + 47 apenas monta natural) 130
Taxa de Parição total (%)     93,8
Parição IATF (ovelhas paridas da IATF/ovelhas inseminadas)% *  65,0
Partos       122
Ovelhas com cordeiros ao pé aos 60 dias    119
Nascidos Vivos       196
Peso Médio ao Nascer     4,37
Nascidos Vivos/ parto                      1,61 
Total de cordeiro Vivos aos 60 dias    185
Cordeiros vivos/PARTO aos 60 dias    1,52
Mortalidade aos 60 dias (%)     5,61
Peso total Cordeiros aos 60 dias (ajustado) (Kg)   3947
Peso médio dos Cordeiros aos 60 dias    21,34
GPG ( 0-60 dias) (kg)      0,283
Kg total de cordeiro/Kg de Ovelha Parida(todas) -aos 60dias (%)  45,52
Kg total de cordeiro/kg de Ovelha - aos 60 dias (%)   46,66
Kg de cordeiro/parto aos 60 dias     32,35
Kg de cordeiro/ovelha aos 60 dias    33,17
* inseminadas todas as ovelhas submetidas ao protocolo /sem uso de rufi ão
Cabanha Akãgu´Su - Set/2016

Desempenho Médio na Maternidade (2012-2016)
Numero de Partos   1140
Total de Nascidos Vivos  1739
Nasc. Vivos/ parto   1,53
Total de mortes prédesmame  156
Mortalidade pré desmame  8,97
Cordeiros desmamados/ parto  1,39
Peso médio do Cordeiro aos 60 dias (kg) 19,31
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O futuro nós construímos...com Ideal!!!

Na Expointer 2016 a raça Ideal esteve novamente em destaque. Queremos agradecer aos expositores, jurados, 
criadores uruguaios e brasileiros, tratadores, autoridades, imprensa especializada e ao público 
em geral que muito nos prestigiaram. A raça Ideal mais uma vez inovou  com a realização do II Concurso
de Conformação e Velos (pós esquila). Consolidamos duas grandes atrações da feira: 
os Desfiles Ideal Moda Fashion e Ovelha Urbana Ideal (ambos receberam destaque de toda a imprensa 
pelo brilhantismo e bom gosto nas peças apresentadas). Agradecemos também aos nossos patrocinadores
e apoiadores: Juntos para Competir - Farsul - Senar e Sebrae, Paramount Têxteis, ARCO, 
Associação e Sindicato Rural de Bagé, Ouro Fino e Rações Supra. 
Convidamos aos Idealistas para participarem das Exposições de Primavera/2016
e Verão/2017 pelo interior do RS onde a ABCI estará presente prestigiando a nossa Raça Ideal.

                                                         ABCI Gestão 2016/2017

Ideal

A Associação Brasileira de Criadores de Ideal 
(ABCI), através de sua diretoria comemora mais 
uma participação na Expointer, ressaltando que 
mesmo o menor número de exemplares inscritos 
foi totalmente compensado pela qualidade dos 
animais apresentados, qualidade esta citada pelos 
jurados uruguaios AntonioArrospide e Fernando 
Martincorena, criadores de Ideal no Uruguai ao 
apontar o Grande Campeão como o melhor por 
pequenos detalhes.

Pelo segundo ano consecutivo a raça Ideal 
promoveu o concurso de velos e concurso de 
conformação com os animais esquilados, que foi 
realizado no Espaço Senar dentro do Pavilhão 
de Ovinos e Bovinos. Nesse ano os jurados do 

concurso de velos foram os também uruguaios 
D’jalmaPuppo, presidente da Associação 
de Criadores de Ideal do Uruguai  e José 
LuisTrifoglio, responsável pelo departamento de 
lã da empresa Zambrano& Cia. “Nessa edição do 
concurso com os dados passados pelo jurados, 
tivemos mais um grande aprendizado, mostrando 
que ainda se pode evoluir no quesito lã e agora 
dados técnicos e embasados pelas considerações 
dos nossos jurados” diz a presidente da ABCI, 
Cleusa Piegas.

A novidade desse ano foi a entrega dos velos 
à artesãs credenciadas junto à ABCI para que no 
próximo ano voltem para Expointer como peças 
certifi cadas que serão expostas na Vitrine da Lã.

Raça Ideal se consolida a cada Expointer

melhor Velo de machos:

1º lugar – Melhor Velo e Melhor Conformação da Raça
Box 54 - BURITY IA 1885; Micronagem 25,6
Criador: JOSE INACIO DE ANDRADE FREITAS 
Estância Escondida

2° lugar Box 52 - DOM FLOR 113; Micronagem 25,2
Criador: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL 
Cabanha Água Fria

Melhor conformação de Fêmeas:
Box 28 COXILHA VERDE 1824
Criador: EDEMUNDO FERREIRA GRESSLER 
Cabanha Coxilha Verde.

Mais uma vez os desfi les Ideal Moda Fashion e 
Ovelha Urbana Ideal movimentaram o Boulevard 
do Parque de Exposições Assis Brasil na tarde da 
quarta-feira dia 31 de agosto, mostrando tendências 
de extremo bom gosto e que cada vez mais ganham 
o público feminino com peças exclusivas e muito 
bonitas. A designer conhecida internacionalmente, 
Inês Schertel, acompanhou de perto toda a 
programação da raça Ideal e no próximo ano 

participará com peças suas a partir também dos 
velos dos animais esquilados no concurso de velos.

À ABCI e aos expositores cabe sempre 
agradecer a todos que ajudaram: Juntos para 
Competir – Farsul – Senar e Sebre, Paramount 
Têxteis, Rações Supra e Ouro Fino

A seguir os depoimentos na íntegra dos jurados 
de classifi cação e dos jurados do concurso de velos, 
ratifi cando a qualidade do Ideal brasileiro.

fotos: Emmanuel Denaui

melhor Velo de Fêmeas:

1º lugar ABASCAL DE SANTA LUCIA IA 1057
Micronagem 23,9
Criador: LUIZ CARLOS BARCELLOS ABASCAL 
Cabanha Santa Lúcia

2° Lugar: AGUA FRIA A58
Micronagem 21
Criador: FLOR AMARAL, DR 
Cabanha Água Fria
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Estimados Criadores, expositores, cabañeros y Amigos De 
laRaza IDEAL:

“Este Año nuevamente fuimos invitados quien les escribe, Sr 
Fernando Martini corena Giacometti y SrAntonio Arrospide Otegui 
a realizar latarea de jurados de laraza IDEAL en la Expointer Esteio 
2016.

Queremos agradecer a la ABCI por invitarnos y a todos los 
amigos de esta nobleraza, conquienes compartimos momentos 
muy lindos durante nuestrosdías de trabajo.

Este Año ha sido nuestra tercera vez jurando juntos una 
Expointer y nos encontramos con una muestra muy buena de 
animales, quizás no tan numerosa como enaños anteriores, pero 
si notamos una uniformidad y calidadenlosejemplaresjuzgados que 
nos llamo mucho la atención, yo recuerdo hace unos diez años 
atrás , jurar algo así como 70 ejemplares, pero conun espectro mas 
amplio en finuras de lana y animales no tanparejosen tipo racial y 
calidad de sus vellones.

Hablandoespecíficamente de esta muestra, encontramos 
animales muy buenos, con mucha cantidad de lana,con calidad 
en sus vellones y finuras acorde a lo que hoy estamos buscando 
en ambos países, y asea en Uruguay como en Brasil estamos 
en busca de lanas de finuras medias, con color muy blanco, 
buenos rendimientos al lavado, buen tiro de mecha y excelente 
calidad, buscando animales de buena conformación carnicera, 
todas características que esta Raza nos brinda y por lo tanto lo 
comprobamos en la pista.

La Gran Campeona, una borrega muy buena, muy pura,un 
vellón de excelente calidad y buena finura, muy femenina, con 
mucha estructura y muy buena conformación, porque no podemos 
olvidarnos que es una raza doble propósito así que debemos poner 
atención a lacondición carnicera y sabemos que produce muy buena 
carne con una aceptabilidad muy buena al momento de hablar de su 
sabor. Este mismo ejemplar fue premiado luego de esquilado como 
el de mejor conformación, y si bien no fue el  mejor vellón industrial 
tuvo un peso muy interesante en kilos de lana.

El gran campeon un carnero muy voluminoso, con muy 
buenvellón, buena finura y calidad, muy pesado ( 126 kg) , correcto 
en su conformación, buenos aplomos, y conun peso de vellón luego 
de esquilado muy interesante, lo que nos dejo muy conformes, 
reafirmando que  lo que juramos en pista luego se reflejo en los 
kilos de lana de losanimales que se esquilaron al díasiguiente, enun 
total de diezanimales, todos conmuchoskilos de lana, si a estole 
sumamos lodicho anteriormente, lanas de buena finura y buena 
calidad y color, creo que estamos en el camino correctocon nuestra 
RAZA.

Queremos felicitar a la ABCI ,a sus socios y cabañeros por la 
iniciativa de realizar desde el año pasado el concurso de vellones, 
creemos que es muy bueno que se difundan estos datos de 
producción de lana, en definitiva nosotros somos criadores y 
cabañeros de ovejas de raza IDEAL, y confiamos que el trabajo 
que se viene realizando en mejora genética esta dando buenos 
resultados.

Felicitamos a todos los expositores por esta excelente muestra, 
nosotros elegimos un gran campeón y una gran campeona, pero 
fue muy difícil estaelección, lo que demuestra el muy buen nivel en 
la pista.

Lesdeseamoselmejor de loséxitos!!!”
Unfuerteabrazo y hasta pronto... Fernando y Antonio.
Jurados del II Concurso de vellones de lana de la Raza Ideal en 

la Expointer 2016. 
“Invitados  por la Asociación Brasilera  de  Criadores  de  Ideal,  el  

Ing.  Agro.  D´jalma Puppo, presidente de la Sociedad de Criadores 
de Ideal del Uruguay y director de la Empresa Estancias Puppo S.A., 
junto a José Luis Trifoglio, responsable del Departamento de Lanas 
de la empresa Uruguaya Zambrano & Cía. S.A. fueron los jurados 
en el II Concurso de Vellones de laRaza Ideal en la Expointer 2016. 

Posterior alajura  delos animales en la pista, se realizóla esquila 
de aquellos animales que se presentaron al concurso, conelapoyo 
técnico de SENAR.  Se  esquilaron  7  vellones  de  hembras  y  3  
de  carneros,  destacándose en  todos  ellos, características de muy 

buena calidad. 
El jurado contó con algunos datos objetivos proporcionados 

por ARCO, que colaboraron en su decisión, tales como diámetro 
promedio, coeficiente de variación, Factor de confort y largo de 
mecha entre otros.  El objetivo del concurso, era determinar el 
mayor valor comercial entre todos los vellones en dos categorías, 
por un lado las hembras y por otro lado los machos, y entre ellos, 
el mejor vellón desde el punto de vista comercial de la Raza Ideal.  

A los efectos de cuantificar el valor comercial, se utilizaron 
las cotizaciones del Mercado lanero australiano elaborados por 
Australian Wool Exchange (AWEX) en dólares americanos, de 
los diferentes micronajes, tomando los mismos a décima de 
micra. El valor comercial de unvellón de lana, se calcula en base 
a laponderación de varias características, siendola más importante 
porcentualmente hablando el diámetro promedio. Prácticamente el 
70% del valor de la fibra la determina esta característica.  

También  es un  elemento  significativo  en el  valor  comercial  
del vellón,  su  peso,  es  decir,  lacantidad de lana que ha producido 
el animal durante el último año, ya que a mayor peso, junto al 
diámetro y otras características determinanel valor comercial final. 

Los precios proporcionados por AWEX, sonen dólares 
australianos y en base clean*, loscuales fueron  transformados  a  
dólares  americanos  para  una  mejorinterpretación  y  utilizar  la 
moneda conla que internacionalmente se comercializa gran parte 
de la lana  a nivel mundial. 

*Clean, significa eningléslimpia, y es el resultado de lalana 
después de un proceso de lavado, cardado  y  peinado,  es  decir,  
lacantidad exacta  de  fibra  que  se puede  utilizar  en la  fase 
industrial. La lana en estado natural o sucia, contiene una cantidad 
de elementos extraños a la fibra,  como tierra,  suarda,  materia  
vegetal,  etc,  y  a  través  de  un análisis  de  laboratorio  se 
determina cual es lacantidad de lana pura que quedará para la 
industrialización. 

Los datos que fueron proporcionados por ARCO, se en base a 
una muestra del vellón utilizando el  OFDA,  no  incluían los datos  
de  rendimiento  base  clean,  locualfue  estimado  para  este evento 
en forma pareja para todos los vellones que fueron a concurso, ya 
que es imposible determinarlos o estimarlos en forma subjetiva. E 
nese sentido, consideramos imprescindible para el futuro, que en 
este tipo de eventos se pueda contar con este dato, para determinar 
con mayor exactitudes eparámetro y además de una buena 
interpretación de losdatos, se ala evaluación subjetiva el menor 
componente en la decisióndel jurado. 

En la muestra  de  vellones,  lacalidad  y  presentación  de  
los mismos fue muy pareja, principalmente  en los vellones  de  
los  machos,  el  color,  un  elemento  que  también  se  mide 
objetivamente en el laboratorio, pero que en este evento debimos 
evaluarlo subjetivamente, fue muy bueno y en general la diferencia 
entre cada uno de ellos fue mínima. 

Es importante aclarar, que cuando se comercializa un lote de 
lana general, el productor puede obtener un mayor ingreso si toma 
ciertos recaudos al cosechar la lana. se puede tener una muy buena 
calidad  de  lana,  pero  si  en el  momento  de  la  esquila  no se  
realiza  cierto acondicionamiento de lalana, realizando la correcta 
separación de las diferentes categorías, como  puntas quemadas,  
garreo,  barriga,  pedazos,  vellones  inferiores,  etc.,  después  es 
imposible realizar en la barraca de lana, esos trabajos y la lana 
queda por decirlo de alguna manera  “contaminada”  con esas 
categorías,  desvalorizando  lacalidad  de  la  fibra,  y principalmente 
del lote ensutotalidad. 

El  trabajo  que  no  se  hace en el establecimiento  durante  la 
cosecha,  esquila  y acondicionamiento,  no  se  puede hacer e notro  
momento,  nienninguno  de  los  diferentes eslabones de la larga 
cadena textil.  

En el contacto con productores que asistieron al Concurso, 
hemos aprovechado a conversar y también a transmitir desde 
nuestro punto de vista comercial, que deberían comenzar a haceral 
cosechar sus lanas, para que los productores de laraza Ideal que ya 
producen  lanas de muy buena calidad,  puedan  lograr  un mayor 
ingreso en el  momento  de  la  venta,  destinando prácticamente 

A ABCIF, de casa nova, agradece a todos os expositores,
 amigos e apoiadores que deixaram a participação 
do Ile de France na 39ª Expointer muito melhor.

Na próxima edição acompanhe a cobertura
da Nacional do Ile de France!
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el mismo tiempo y recursos que ahora, pero enfocados en entregar el 
mismo producto de otra manera que permita a los exportadores de lanay 
en definitiva a la industria lograr un valor superior. 

Una buena cosecha y los datos objetivos de lalana, son elementos 
fundamentales, para saber que se está vendiendo y tratar de obtener el 
máximo valor posibledel mercado. En resumen,  el premio  al  mejor vellón  
desde  el punto  de  vista  comercial,  correspondió  al vellónd el macho  
Brete 54, dado un peso de esquila de 10 kilos 400 gramos, con una finura 
de 25,6 micras y 115 mm de largo de mecha, con una calidad y color 
excelentes, que nos llevaron a darle una puntuación en la apreciación 
subjetiva de 10 puntosen 10. El valor comercial de es evellón fue de USD 
66,07. 

Felicitaciones  a los ganadores del  Concurso,  y  a  todos  los 
productores  que  presentaron los vellones de sus animales, sinceramente 
nos parecieron de muy buena calidad. Esperamos  haber  colmado  
vuestras  expectativas,  en  esta  actividad  que  amamos  y desarrollamos  
desde  hace varios años,  como  es  la  ovinocultura  y  quedamos  a  
vuestra disposición  para  poder  aportar  nuestro conocimiento  comercial  
enel  futuro  para  que  los productores puedan  lograr  un mayor ingreso  
por  suproducción,  y  aprovechamos la oportunidad,  en  agradecer  a  la 
Asociación Brasilera  Criadores  de  Ideal  por  la invitación,  su hospitalidad 
y esa amistad que se ha generado naturalmente.”

Ideal tem o carneiro mais valorizado da 39ª Expointer

O Grande Campeão da Raça Ideal, BURITY IA 1885 do criador José 
Inácio de Andrade Freitas, de Alegrete comercializou 50% do carneiro 
por R$ 14.400 que foi adquirido pelo criador de Ideal de Santa Vitória do 
Palmar, Flor Amaral.

A ABCIF, de casa nova, agradece a todos os expositores,
 amigos e apoiadores que deixaram a participação 
do Ile de France na 39ª Expointer muito melhor.

Na próxima edição acompanhe a cobertura
da Nacional do Ile de France!
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O mercado para produtos de origem animal está cada vez 
mais exigente e preocupado com as questões sanitárias, de bem 
estar, origem e segurança alimentar e nesse longo caminho 
entre a propriedade rural e a mesa do consumidor um selo 
pode chancelar todos os itens citados, ratifi cando o trabalho 
responsável do produtor e da indústria. Por isso a importância do 
selo de certifi cação, além é óbvio do retorno fi nanceiro para quem 
produz que pode chegar a 10% de remuneração.

Hoje o estado do Rio Grande do Sul é o único estado do 
país que possui um selo de certifi cação o Selo Cordeiro Gaúcho, 
oriundo de um convênio entre a ARCO  e a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Mas já existe uma 
conversação com o Ministério da Agricultura para a criação de 
um selo nacional de certifi cação de carne de cordeiro, o que 
signifi cará um enorme salto na produção de carne de qualidade 
no Brasil.

O selo de certifi cação da carne de cordeiro gaúcho está 
sendo utilizado em três plantas frigorífi cas do estado, Producarne 
(Bagé), Carneiro Sul (Sapiranga) e Coxilha Vermelha (Alegrete) 
e já certifi cou cerca de 8 mil cordeiros 
desde o início do ano, um número 
que está em elevação e que comprova 
que o mercado está encontrando 
a formalidade e a organização 
necessária para o crescimento.

Edson Endres proprietário do 
Frigorifi co Producarne destaca que 
mesmo antes da certifi cação já fazia 
seleção de carcaças para preservar a 
qualidade dos produtos oferecidos 
ao consumidor e mantendo padrões 
de exigência de quem aprecia uma 
boa carne de cordeiro. “O que mudou 
com a certifi cação foi o aumento 
da confi abilidade no produto e a 
manutenção do padrão de qualidade” 
diz Endres.

No Producarne certifi ca-se o 
Cordeiro Corriedale, através de 
convênio com a Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos Corriedale – 
ABCC e Cordeiro Gaúcho, com a 
ARCO, mas seu proprietário anuncia 
que está em conversação com duas 
outras associações nacionais de 
raça e com isso, aumentar a oferta 
de carne ovina. Endres reforça que 
o que dá rentabilidade ao produtor 
é a constância e a produtividade, 
“é preciso manter a escala durante o ano inteiro”, afi rma o 
proprietário que segue “aqui abatemos somente cordeiros e 
borregos”.

O Producarne trabalha com SISPOA/SISBI e abastece os 
mercados de toda a metade sul do estado, área metropolitana de 
Porto Alegre e ainda Santa Catarina e Paraná.

Em Sapiranga está instalado o Carneiro Sul, outro frigorífi co 

a importância da certifi cação

O selo de certifi cação da carne 

de cordeiro gaúcho está sendo utilizado em 

três plantas frigorífi cas do estado, Producarne 

(Bagé), Carneiro Sul (Sapiranga) e Coxilha 

Vermelha (Alegrete) e já certifi cou cerca de 8 

mil cordeiros desde o início do ano, um número 

que está em elevação e que comprova que o 

mercado está encontrando a formalidade e a 

organização necessária para o crescimento.

Foto: Marcelo Pires

Foto: Marcelo Pires

Carla Marques dos Santos
Frigorífi co Producarne
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parceiro onde são abatidos cordeiros, borregos, capões e ovelhas 
Texel, Corriedale, Ideal, IlE de France, entre outras.

Seu diretor comercial, João Bernardo diz que a certifi cação 
de ovinos é um projeto no, mas com caminho longo e de grande 
potencial a percorrer, ratifi cando que a certifi cação traz a seleção 
e garantia de um produto rigorosamente selecionado e rastreado 
no processo industrial, garantindo a qualidade da carne.

Nos dois frigorífi cos a certifi cação é feita por profi ssionais 
médicas veterinárias que já começam o processo nos currais 
onde os animais são avaliados pela sua condição corporal e 
padrão racial e durante o abate, os animais são rigorosamente 
acompanhados e selecionados conforme sua idade e acabamento 
de gordura, para que possam receber o selo do "Cordeiro Gaúcho" 
ao fi nal do processo de industrialização.  

Bernardo lembra que nosso Estado é referência na produção 
de ovinos no Brasil. Porém, trata-se de um mercado ainda em 
expansão, onde a indústria necessita manter um padrão de 
qualidade e constância na produção, como também lembrou 
Endres, do Producarne. “Para que isso ocorra é importante que 
os elos da cadeia (indústria, produtores e governo) trabalhem na 

mesma direção, estreitando o diálogo para o desenvolvimento 
do setor, somente assim poderemos planejar um mercado futuro 
com solidez e respaldo para projetos maiores” diz o diretor do 
Carneiro Sul.

“É importante que os produtores se conscientizem que 
produtos de qualidade, em um mercado cada vez mais exigente, 
tendem a ganhar mais espaço tanto na gôndola dos supermercados 
quanto na mesa do consumidor fi nal” conclui.

A ARCO tem buscado trabalhar o tema certifi cação com 
seriedade e lembrando ao produtor de ovinos de carne que o 
mercado existe, é crescente e precisa de produtores dedicados 
e que enxerguem na cadeia de ovinos o seu potencial gerador 
de trabalho e renda. “Temos buscado em Brasília, com os 
ministérios envolvidos, organização para a nossa atividade, leis e 
ações voltadas para a ovinocultura e, assim alavancar a produção 
em todo o Brasil” diz o presidente da ARCO, Paulo Afonso 
Schwab que ainda ressalta que a entidade que preside há muito 
deixou de ser somente um cartório de registros para ser a entidade 
que representa o setor buscando soluções e inovações para quem 
produz ovinos.

Carne Certificada

Foto: Marcelo Pires

Edson Endres 
Frigorí fi co Producarne

João Bernardo
Frigorífi co Carneiro Sul
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Nesta edição falaremos da classificação dos Ovinos para fins de registro. A ARCO como entidade credenciada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o Registro genealógico da espécie Ovino adota uma classificação dos ovinos para fim de registro 
comas seguintes categorias de animais:

Puros de Origem (PO): Serão inscritos como PO os ovinos nascidos ou não no Brasil, que sejam originários de pais PO com 
documentação que comprove suas origens e animais filhos de PCOC que sejam pelo menos a quinta geração confirmada. Os animais desta 
categoria terão como identificação a tatuagem com o símbolo oficial "ARCO". 

Puros por Cruzamento ou Puros controlados (PC): são considerados PC os ovinos que mesmo não podendo ser enquadrados como PO, 
possuam caracterização racial definida e sejam produtos intermediários de processo de fixação ou absorção racial.

Puros por Cruzamento de Rebanho Base (PCRB):serão inscritos como PCRB os machos sem origem conhecida tatuados como RGB 
(base) nas raças nacionais reconhecidas, com exceção da raça Santa Inês. 

Puros por Cruzamento de Origem Conhecida: serão inscritos como PCOC os ovinos com identificação das gerações registradas (PROV I, 
PROV II e PROV III) e recebendo a tatuagem com o símbolo RGB, os machos e fêmeas, filhos de fêmeas PCOC ou PCOD com reprodutores 
PO ou PCOC. Nas raças nacionais o carneiro pai pode ser inscrito como RGB Base, exceto na raça Santa Inês. 

 Para estabelecer a Qualificação Genealógica o RGB se divide em: Base (BA), Provisório I (PROV. I), Provisório II (PROV. II) e Provisório 
III (PROV. III), segundo a categoria ou geração à que pertençam os ovinos inscritos. Para melhor entendimento segue tabela explicativa.

Tabela de Qualificação Genealógica do RGB

Artigo

MÃE DE REGISTRO PAI DE REGISTRO  PRODUTO DE REGISTRO
BASE   BASE  PROV. I
BASE   PROV. I  PROV. I
BASE   PROV. II  PROV. I
BASE   PROV. III  PROV. I
BASE   PO  PROV. I
PROV. I   BASE  PROV. I
PROV. I   PROV. I  PROV. II
PROV. I   PROV. II  PROV. II
PROV. I   PROV. III  PROV. II
PROV. I   PO  PROV. II
PROV. II   BASE  PROV. I
PROV. II   PROV. I  PROV. II
PROV. II   PROV. II  PROV. III
PROV. II   PROV. III  PROV. III
PROV. II   PO  PROV. III
PROV. III   BASE  PROV. I
PROV. III   PROV. I  PROV. II
PROV. III   PROV. II  PROV. III
PROV. III   PROV. III  PO
PROV. III   PO  PO
PO   BASE  PROV. I
PO   PROV. I  PROV. II
PO   PROV. II  PROV. III
PO   PROV. III  PO

Puros por Cruzamento de Origem Desconhecida 
(PCOD): são as fêmeas e os machos ovinos portadores 
de caracterização racial definida e oriundos de rebanhos 
de nível zootécnico RD ou SO, ou da 5ª geração de 
Cruzamentos sob Controle de Genealogia (CG). Também 
são PCOD as fêmeas sem origem conhecida, das raças 
nacionais e exóticas com caracterização racial definida. 
A identificação oficial das fêmeas PCOD é através da 
tatuagem dos símbolos RD, SO ou RGB (base) e nos 
machos a identificação oficial é através do símbolo SO.

Rebanho de Ovinos PCOD tatuados RD: o 
estabelecimento da categoria RD tem por finalidade 
a identificação das fêmeas de raça definida visando, 
oficializar pela ARCO o valor zootécnico dos rebanhos 
racialmente definidos, criar a base genética para a 
formação de rebanhos zootecnicamente superiores, 
com origem controlada, valorizar economicamente 
os rebanhos cujos criadores procuram melhoramento 
racial, distinguindo-se assim, dos rebanhos que mesmo 
zootecnicamente produtivos, não possuem origem racial 
definida, definir o melhoramento racial como ponto de 
partida para o melhoramento zootécnico. São critérios 
para que um rebanho seja classificado como "RD": estar 
sob orientação técnica da A.R.C.O. e sendo encarneirado 
com reprodutores tatuados SO, RGB ou PO, ter origem 
conhecida e apresentar tipo e caracteres raciais definidos. A 
comprovação será feita pelo Inspetor Técnico, pesquisando 
a origem do rebanho e os carneiros usados. Os critérios 

para que uma fêmea seja tatuada "RD” são:Apresentar características raciais definidas porem sem enquadrar-se com perfeição no padrão 
racial, ser economicamente produtiva e livre de defeitos eliminatórios. Para ser tatuado RD, o animal deve ter aproximadamente um ano de 
idade e apresentar desenvolvimento compatível com a idade e a raça. Nas raças de aptidão laneira, de duplo propósito, Crioula e Karakul o 
comprimento da lã deverá ser o suficiente para permitir a avaliação do animal.

Rebanho de Ovinos PCOD, Ovinos Selecionados – SO. Para que um ovino receba a tatuagem SO, deverá ser oriundo de mãe CG4, RD 
ou SO e pai SO, RGB ou PO, enquadrar-se perfeitamente no padrão racial e apresentar desenvolvimento compatíveis com a idade, raça e 
livre de defeitos eliminatórios.

Só poderão ser apresentados para a tatuagem SO animais com aproximadamente um ano de idade. Nas raças de aptidão laneira, de 
duplo propósito, Crioula e Karakul o comprimento da lã deverá ser o suficiente para permitir a avaliação do animal.

Fêmeas mestiças (FM) sob controle de Genealogia - serão inscritas como fêmeas mestiças sob controle de genealogia os produtos 
resultantes de cruzamento absorvente que tenha como meta atingir o grau de sangue 31/32 (PCOD). Os produtos intermediários resultantes 
desse cruzamento, ou seja, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16 de grau de sangue, ou da 1º, 2º, 3º e 4º gerações, receberão a tatuagem com o símbolo "CG" 
acompanhado de um número que corresponde à geração controlada. Na condução dos cruzamentos absorventes serão observados os 
seguintes procedimentos:A seleção dos ventres da raça a ser absorvida será em função da eliminação dos animais improdutivos e portadores 
de defeitos graves (tipo refugo), os reprodutores machos da raça absorvente deverão ser registrados PO, PCOC, SO e PCRB, a identificação 
dos ventres utilizados no cruzamento será comunicada à ARCO pelo Inspetor Técnico, através da Ficha de Controle de Gerações, onde 
constará além da identificação do criador, o número de ventres identificados, a raça absorvente (cruzamento predominante) bem como a 
procedência e a categoria dos carneiros usados.As fichas darão origem, na A.R.C.O., à um ¨Livro de Controle de Gerações¨. Será expedido 
pela A.R.C.O., quando o criador solicitar, um certificado de Inscrição de Ventres para Cruzamento Absorvente, os produtos (fêmeas) do 
primeiro cruzamento e subsequentes, até a 4º Geração, serão identificados de acordo com as seguintes normas: ocorrerá no período 
compreendido entre o nascimento e a desmama, o criador deverá, na Inspeção ao Pé da Mãe, apresentar ao Inspetor Técnico as diversas 
gerações de cruzamentos (os ventres e suas cordeiras) em separado, as fêmeas da quinta geração (CG5) poderão ser selecionadas para a 
categoria PCOD, sendo tatuadas RD, SO ou RGB Base, os machos das raças nacionais da quinta geração (CG5) poderão ser selecionados 
para a categoria PCRB, sendo tatuados SO, ou RGB, quando for o caso (exceto na raça St. Inês). Os machos das raças exóticas da quinta 
geração (CG5) poderão ser tatuados unicamente com SO. Não esqueça animal registrado é valor agregado.

Visando a segurança do criador, nesta edição estamos enviando em anexo documento padrão para autorização de responsável pelos 
envios de comunicados, que não façam parte da razão social junto a ARCO e que poderão assinar e enviar documentos para registro. É de 
extrema importância o envio deste para que possamos aceitar documentos de terceiros.



35OUTUBRO 2016 | ARCO Revista



36 ARCO Revista | OUTUBRO 2016

Nos últimos anos, o crescimento 
acentuado das populações de javalis e 
porcos asselvajados (Sus scrofa) em vida 
livre , estabeleceram cenário de incerteza 
ao setor produtivo. Favorecido pela alta 
capacidade de adaptação aos diferentes 
ambientes, o javali encontra alimento 
necessário em diversos tipos de produção 
primária, seja na pecuária ou agricultura. A 
criação de ovinos consiste em um grande 
nicho alimentar, sobretudo durante a 
parição do rebanho. Durante esta época, 
a disponibilidade de alimento no meio 
natural é escassa, e os cordeiros recém-
nascidos se tornam presas fácies, sendo 
o javali atraído pelo cheiro de sangue do 
envoltório fetal.  Estas perdas vão além 
de “simples cordeiros”, mas está em jogo 
todo o melhoramento genético investido 
ao longo de gerações de ovinocultores 
e a sobrevivência do homem do campo, 
muitas vezes impotente frente a tal 
problema.

Todas estas questões estão restritas ao 
interior da propriedade, porém os efeitos 
negativos vão bem além. As perdas diretas 
na produção refletem em toda a cadeia 
produtiva e setores adjacentes. A redução 
na produção diminui a necessidade de 

mão de obra, serviços externos, insumos 
e, consequentemente, arrecadação de 
impostos. Afeta todo o segmento que 
depende destas atividades agropecuárias, 
como o transporte, as barracas de lã 
e peles, o beneficiamento e produção 
de subprodutos da lã. Esse cenário, 
portanto, exige ações mais abrangentes, 
com envolvimento não só de entidades 
ligadas ao setor, mas de atores de diversos 
seguimentos da sociedade. Não há como 
dissociar os danos do campo de seus 
reflexos na cidade.

A questão sanitária é um dos maiores 
riscos proveniente da presença do javali. 
Sendo este um animal vida livre, e por 
seus hábitos alimentares variados, o javali 
pode ser portador e transmissor de diversas 
doenças infectocontagiosas e parasitárias, 
que afetam animais domésticos, silvestres 
e ao homem. A presença desta praga junto 
aos nossos rebanhos representa um grande 
risco à sanidade, seja por contato direto ou 
por compartilhamento do meio produtivo, 
e à saúde do produtor e consumidor que 
venha utilizar desta carne. O impacto de 
um foco de doenças como peste suína ou 
aftosa, por exemplo, tem uma repercussão 
enorme em todo o setor produtivo, 
com o possível fechamento de acordos 
comerciais e estagnação da produção 
animal na região.  

O trabalho desenvolvido pela Equipe 
Javali no Pampa, atuando de forma 
voluntária desde 2014, busca sempre uma 
visão sistêmica do problema. O panorama 
atual está posto: é uma realidade negativa 
que ameaça os sistemas produtivos de 
diversas formas, direta e indiretamente. A 
mitigação do problema exigirá bem mais 
que somente o combate às varas dentro da 
propriedade. O estágio de avanço exige 
que se criem mecanismos de controle bem 
mais eficientes, com maior envolvimento 
do poder público, de instituições ligadas 
ao setor produtivo,  órgãos ambientais e de 

pesquisa. Mas, além disso, é preciso que 
o controle seja amparado em dispositivos 
legais sólidos e eficientes, onde haja 
legislação específica voltada para a questão 
do javali, principalmente para proteção 
sanitária dos rebanhos e manutenção dos 
ecossistemas.

Com a presença constante do javali 
nos nossos cultivos e das criações na 
pecuária, esse risco é real. Diante disto, 
estamos acessando a legisladores, 
buscando alertá-los sobre o problema, 
visando a criação de políticas públicas, 
que possibilitem, por exemplo, estabelecer 
programas permanentes de controle e 
monitoramento para as populações de 
javalis e suas cruzas. Algumas pesquisas 
já estão em andamento, como o Programa 
de Vigilância Epidemiologia de Suídeos 
Asselvajados, desenvolvido através da 
EMBRAPA Suínos e Aves de Concórdia-
SC, no qual viemos colaborando de 
forma voluntária desde o início, com 
coleta de material biológico e suporte aos 
produtores.

Ainda assim, tudo que está ligado 
ao javali, sejam ações práticas ou 
discussões sobre legislação, é incipiente, 
carece de uma abordagem estratégica 
e, principalmente, que seja visto com 
seriedade, pois esta é mais uma incerteza 
que ronda o agronegócio brasileiro. O 
crescimento populacional do javali está 
em um estágio bem a frente de onde 

JaVaLI: Um CENÁRIO 
PREOCUPaNTE

Por: Nilson Molinos, Marcelo Wallau, La Hire Mendina Filho e Tiago dos Reis.
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estão hoje as discussões para mitigação. 
Essa “distância” preocupante nos leva de 
volta a propriedade rural, onde o produtor 
tem a sensação de estar encurralado, e 
alguns vivem uma “encruzilhada”, pois 
sua subsistência no campo está ameaçada, 
principalmente o pequeno produtor de 
ovinos e pequenos agricultores. Atualmente, 
está sendo desenvolvido o Plano Nacional 
de Controle do Javali, em uma parceria do 
IBAMA com diversos órgãos, agentes e 
grupos relacionados ao tema, onde nossa 
equipe também está participando. 

Em busca de auxílio ao produtor, 
a Equipe Javali no Pampa divide seus 
esforços entre ações de campo, com a 
criação e multiplicação de conhecimento 
técnico para enfrentamento do problema. O 
livro “O Javali no Pampa, contexto, biologia 
e manejo”, voltado para um público de 
produtores, técnicos, formadores de opinião 
e legisladores, traz uma contextualização do 
problema dos porcos asselvajados, focando 
na ovinocultura na região da campanha. Em 
termos práticos, são abordadas técnicas de 
manejo para dar suporte ao produtor rural 
e agentes ligados à classe no enfrentamento 
direto deste desafi o dentro da propriedade 
e em microbacias, organizando planos de 
controle regionais. O material foi publicado 
durante a Expointer 2015 e  vem trazendo 

bons resultados desde então, além de 
fornecer aos leitores informações que 
dão a dimensão do potencial da espécie. 
Já em 2016, lançamos a série cadernos 
técnicos “Javalis no Brasil”, um material 
complementar e sucinto que objetiva alertar 
o público envolvido direta ou indiretamente, 
sobre alguns cuidados necessários com a 
espécie. 

Alternativas de manejo
Dentro da porteira, o produtor pode 

realizar algumas ações simples, como o 
manejo do rebanho de cria, retirando este de 
áreas de fácil acesso pelas varas, e fi cando 
atento para sinais que indiquem a presença 
de indivíduos próximos ao rebanho, como 
fuçadas e pedras viradas. Geralmente, 
quando os sinais são percebidos, já existe 
uma população considerável na região. 
Neste ponto é necessário a implementação 
de um plano de controle letal, para redução 
da população local, geralmente iniciando 
por a implementação de jaulas para captura 
em massa. 

Outra ação simples é evitar a criação 
de porcos domésticos soltos, pois estes 
acabam por atrair as varas selvagens para 
perto da sede da fazenda, bem como evitar 
criar javalis em cativeiro (proibido pelo 
IBAMA) em caso de captura a campo. O 
cruzamento do porco doméstico com o 

javali acaba por gerar um animal híbrido 
mais efi ciente na conversão alimentar, 
de maior capacidade reprodutiva e, 
consequentemente, com maior potencial 
de dano, seja para a produção ou ao meio 
ambiente. Para mais informações sobre 
técnicas de manejo e controle ou para a 
aquisição do livro “O Javali no Pampa, 
contexto, biologia e manejo”, ou ainda para 
download gratuito dos cadernos técnicos, 
acesse nosso site em www.javalinopampa.
info.
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A Referência  
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na Saúde AnimalA nova vacina para prevenção do footrot

Tel (51) 3325.4500 
Fax (51) 3325.4502
brasil@hipra.com
www.hipra.com

Hipra Saúde Animal Ltda.
Av. do Lami, 6133
Porto Alegre - RS
Brasil - CEP 91782-601 

FOOTGUARD® Vacina inativada contra o Footrot ovino em suspensão injetável. Composição: Cada dose de 2 mL do produto contém Dichelobacter 
nodosus inativado, sorogrupos B, C, D, E, F, G e H, e veículo q.s.p. 2 mL. Indicações: Ovinos, a partir dos 3 meses de idade, para a prevenção do 
Footrot (Pietin) ovino. Via de administração: Uso via subcutânea (região da axila ou virilha). Posologia: Administrar 2 doses da vacina, em um intervalo 
de 21 a 30 dias, antes do período das chuvas. Administrar uma dose de reforço 6 meses após. A aplicação deve ser estratégica e preventiva, anterior 
aos períodos do ano favoráveis ao aparecimento da doença (período das chuvas).O esquema de vacinação poderá ser modificado a critério do médico 
veterinário. Efeitos secundários:  Os animais vacinados poderão apresentar um aumento na temperatura corporal de cerca de +1 ºC, podendo chegar 
a +2 ºC até as primeiras 24 horas após a vacinação. Contra-indicações: Não usar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas, hidróxido de 
aluminio ou dextrano. Periodo de carencia: 0 dias. Precauções especiais: A vacina deve estar em temperatura entre +15 ºC e +25 ºC para a aplicação. 
Agitar bem o frasco antes de usar. Conservar sobre frigeração, em temperatura entre +2 ºC a +8 ºC. Proteger da luz. Não congelar. Apresentação: 
Frasco de 40 doses (80 mL). Proprietário e Fabricante: HIPRA SAÚDE ANIMAL, LTDA. Avenida do Lami, 6133. Bairro Lami. Porto Alegre-RS. CEP: 
91782-601, CNPJ nº. 92.662.501/0001-51 - IE nº. 096/0531289 E- mail: brasil@hipra.com Site: www.hipra.com. Resp. Técnico: Dr. Claudio Chiminazzo 
CRMV/RS 04137, SAC: 08006444501. Número da autorização de introdução no mercado Licenciado no MAPA sob nº 9.821 em 02/07/2014. Venda 
sob prescrição e uso sob orientação do médico veterinário. Para obter mais informações consulte o folheto informativo do produto e/ou www.hipra.com
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CONTE COM
A FORÇA DO
SICREDI PARA 
DESENVOLVER 
SUA PRODUÇÃO 
DE OVINOS.
O Sicredi apoia a ovinocultura 

oferecendo soluções financeiras. 

Conte com a nossa cooperação 

para investir no crescimento 

da sua produção.

Sicrediagro

• Cartões • Seguros
• Financiamentos
• Consórcios • Poupança
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