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Pensar a ovinocultura como negócio, como fonte de 

renda e como atividade altamente produtiva e de resultados. 

Acreditamos ser este o grande desafi o daqui para frente.

A cadeia produtiva já dá sinais de mais organização 

envolvendo ações planejadas, estratégias de desenvolvimento 

e possibilidades de agregação de valor aos seus criatórios, 

independente de plantel de cabanhas ou rebanho geral para 

produção de cordeiros.

O mercado de carne se fortalece e os produtores já 

reconhecem a importância de manutenção de escala e padrão de 

acabamento para abastecer um mercado extremamente exigente 

e consumidores que buscam a carne de cordeiro não mais como 

carne exótica e, sim um produto para fazer parte da sua dieta de 

proteínas.

Para 2018 temos grandes expectativas de aquecimento 

na produção e a temporada de verão já deu provas disso. O 

envolvimento da Associações Promocionais de Raça, das 

Associações Estaduais, dos Núcleos de ovinocultores e outras 

entidades demonstram que teremos um ano de valorização e 

crescimento.

Acreditemos em nossas ovelhas sempre! 

Hampshire Down da Cabanha Aroeira é Hampshire campeão!
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No dia 29 de janeiro deste 
ano, tomaram posse os 
membros do Conselho 
Administrativo e Fiscal, 
eleitos em assembléia 
realizada em outubro 
de 2017. Eleitos para o 
Conselho Administrativo 
os associados:  Edison Nalin 
Caretta, Giselle Pardelli, Guilherme 
Tapajós Távora, Jaqueline de Jesus 
Campos Mascarenhas Marques, Luiz 
Alberto Vicente Teixeira, Marco 
Aurélio Sanchotene, Miguel Kalil 
Yaryd, Valdomiro Poliselli Junior 
e Vilma Barbosa Gomes;durante 
sua primeira reunião elegeram 
como Presidente, Vice Presidente 
e Secretário, respectivamente os 
conselheiros Jaqueline Marques, 
Miguel Kalil e Giselle Pardelli. 
Nesta mesma reunião fi cou defi nido 
que a Zootecnista Regina Valle 
permanecerá ocupando as funções de 
Diretora Executiva e Diretora Técnica, 
bem como a defi nição do Conselho 
Técnico:  Zootec.DanielCipoletta, 
Med. Veterinário Danilo Gerassi 
Abbondanza, Eng. Agronomo 
Giancarlo Antoni, Méd. Veterinário 
Raphael Borba, Méd. Veterinário 
Pedro Ortiz, Zootecnista Tiago Lot 
e Méd. Veterinário Wilson Braga. O 

Conselho Fiscal, eleito juntamente 
com o Conselho Administrativo, é 
composto pelos associados: Titulares - 
Hélcio de Souza, Paulo Sérgio Corrêa 
Vianna e Pedro Campioni; Suplentes - 
AlberionePatricia P. da Silva, Márcio 
Cordeiro e Raphael Roseti Lavado.

O Conselho Administrativo eleito 
apresentou um proposta de trabalho 
diferenciado para o biênio 2018/19, 
buscando uma maior participação dos 
associados na discussão dos assuntos 
relacionados a ABCDorper e as raças 
Dorper e White Dorper.

12a. Exposição 
Nacional das 

Raças Dorper e 
White Dorper 

acontecerá durante 
a ExpoLondrina 

2018

Este ano a Exposição Nacional 
das Raças Dorper e White Dorper se 
realizará num período do ano diferente 
das demais edições. Numa parceria 
inovadora com a Sociedade Rural 
do Paraná e Ovinoforte, a exposição 
acontecerá durante a ExpoLondirina 
(Londrina/PR) no período de 05 a 15 
de abril.

Os julgamentos acontecem de 10 a 

14 de abril e o jurado será o sul africano 
EnerstConnan, considerado um dos 
melhores criadores e conhecedor das 
raças Dorper e White Dorper. Durante 
o evento também teremos dois leilões 
chancelados pela ABCDorper e uma 
programação técnica organizada pela 
Ovinoforte. As inscrições devem ser 
feita através do site da ARCO. Maiores 
informações pelo emailsecretaria@
abcdorper.org.br .

Exposição 
Nordestina das 
Raças Dorper e 

White Dorper em 
Maceio

Pela primeira vez, o estado 
de Alagoas estará recebendo uma 
edição da Exposição Nordestina 
das Raças Dorper e White Dorper. 
Num trabalho incansável do criador 
Fernando Chaves Presidente da 
ACCOAL (Assoc. Criad. Ovinos e 
Caprinos de Alagoas), junto a ACA 
(Assoc. de Criadores de Alagoas), a 
Nordestina acontecerá durante a VIII 
ExpoAlagoas Genética no periodo 
de 14 a 19 de maio. As inscrições 
devem ser feita através do site da 
ARCO. Maiores informações pelo 
emailsecretaria@abcdorper.org.br .

notícia

Cabanha Paraísos apresenta seu Tetracampeão, Paraísos 1828, orgulho para a Sucessão Florício Silveira Soares

Grande Campeão da Raça Corriedale da 91ª Expofeira de Pelotas, da 10ª Agrovino de Bagé - Nacional da Raça Corriedale, 

38ª Feovelha de Pinheiro Machado e 40ª Feira de Ovinos de Verão de Herval

Cabanha Paraísos | Pedras Altas - Venda permanente de reprodutores | cristina.sori@hotmail.com (53) 99982-9920

Tomam posse os novos Conselhos 
da ABCDorper para o Biênio 2018/19
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Nos últimos 25 anos, a Raça Poll Dorset deu importante 
contribuição para o melhoramento genético dos rebanhos ovinos 
desde o Sul até o Norte do país.

Nos  cruzamentos  do Poll  Dorset com as diversas 
raças produtoras de lã, mantém a qualidade da lã e melhora 
signifi cativamente o rendimento de carne, com a produção de 
carcaças mais pesadas.

Indo em direção as demais regiões do país, o Poll Dorset tem 
se fi rmado como uma raça rústica, que vai bem nas diferentes 
condições de clima e pastagens; dando excelentes resultados em 
cruzamentos com raças deslanadas como a Santa Inês, Dorper e 
White Dorper, bem como também nos cruzamentos com as demais 
raças produtoras de carne, que compõem o rebanho ovino brasileiro.

O Poll Dorset cicla o ano todo, partos múltiplos (gêmeos e 
trigêmeos) também é uma importante característica desta raça; 
originando cordeiros precoces, de fácil acabamento, de carne macia 
e suculenta.

Criadores que utilizam machos Poll Dorset PO em rebanhos 

com fêmeas de diferentes raças e grau de sangue, agregam a 
ele precocidade, facilidade de parto, carcaças mais compridas e 
pesadas, aumentam signifi cativamente os partos duplos e tem 
como resultado, a produção de animais mais rústicos e resistentes 
a verminoses.

Já as fêmeas Poll Dorset carregam consigo temperamento 
dócil, habilidade materna, boa produção de leite, partos naturais 
sem assistência e cio o ano todo. Assim é possível escalonar os 
nascimentos e entregar cordeiros ao mercado, num mesmo padrão 
ao longo do ano.

Dentro deste contexto, temos no país hoje, diversos criadores 
atendendo a nichos de mercado, oferecendo carne, Poll Dorset 
utilizando a raça em seus rebanhos.

Não perca tempo, faça como os principais países produtores de 
carne do mundo:

UTILIZE POLL DORSET -  A RAÇA COMPLETA – 
VERSÁTIL- CARNE NOBRE  .

www.abcpolldorset.com.brabcpolldorset@onda.com.br

A RAÇA POLL DORSET 

 1 é bom, 2 é ótimo, 4 é Poll Dorset 

Macho Puro Poll Dorset Cruzamento Poll Dorset x Santa Inês - 3 meses
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Temporada de Verão tem 
Exposição Nacional e vendas alta 

para raça Corriedale
Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Corriedale – ABCC, 

as três exposições foram extremamente importantes para a raça, com a 
participação de 191 exemplares na 5ª edição da Nacional, cerca de 100 na 
Feovelha e 150 na Feira de Ovinos de Verão de Herval, somando mais de 
400 ovinos da raça Corriedale nas três feiras, números que expressam o 
crescimento da raça, segundo o presidente da ABCC, Jorge Guerra.

A comercialização também acompanha o crescimento e apresenta 
resultados bem positivos na temporada de verão, com a venda de cerca de 
206 ovinos entre fêmeas e reprodutores, totalizando quase R$ 300 mil entre 
as três feiras. O destaque em valorização ocorreu no Remate Elite Genética 
Corriedale na Nacional onde foram vendidos dois reprodutores do Lote 
Grande Campeão da Cabanha Letícia, o de tatuagem 2397 adquirido pelas 
Cabanhas Escondida, Boa Nova e Caldeirão pelo valor de R$ 14.300 mil 
e o de tatuagem 2311, comprado por R$ 13.200 pelas Cabanhas Vista 
Alegre, Da Greda e Paraísos. Já o destaque em volume de vendas ocorreu 
em Herval com a comercialização de 86 exemplares que totalizaram R$ 
143 mil.

“Estamos muito felizes com os resultados, com o compromisso dos 
corriedalistas em participação e excelência genética, podemos dizer 
que começamos 2018 com o pé direito” afi ma Guerra, já convidando os 
expositores para estarem presentes na Fenovinos de Igrejinha (RS) no mês 
de junho, “mais uma fronteira a ser aberta pela nossa raça” conclui.

Veja os resultados das feiras:

10ª Agrovino – V Nacional do Corriedale – Jurados: 
Alejandro Stirling Arocena (Uruguai) e Sérgio Muñoz

Corriedale Galpão
MACHOS PO
Grande Campeão e Melhor Velo: Box 47, tatuagem 1828, de Suc. 

Floricio Silveira Soares, 
CabanhaParaisos

Reservado de Grande 
Campeão: Box 43, 
tatuagem 2314, de Carlos 
Alberto Teixeira, Cabanha 
Santa Patrícia

Terceiro Melhor Macho 
e Melhor Conformação: 
Box 48, tatuagem 342, de 
Daniel Barros de Barros, Cabanha da Greda

Quarto Melhor Macho: Box 39, tatuagem 2315, de Lauro Antonio 
Mandarino Fittipaldi, 
Cabanha Letícia

FÊMEAS PO
Grande Campeã e 

Melhor Velo: Box 22, 
tatuagem 798, de Luis 
Claudio L. Pereira/
Fernanda Scardoelli e 
Filhos, Cabanha Santa 
Cecília

Três importantes eventos chancelam o 

crescimento da raça Corriedale no Rio 

Grande do Sul, iniciando pela 10ª Agrovino 

em Bagé que sediou a 5ª Exposição Nacional 

da Raça, seguindo pela XXXIV Feovelha em 

Pinheiro Machado e Exposição de Ovinos de 

Verão de Herval. 

Reservada de Grande Campeã: Box 25, tatuagem 116, 
de Silvio Lima Lindner, Cabanha Santa Doralina

Terceira Melhor Fêmea e Melhor Conformação: Box 
28, tatuagem 820, de Paulo Afonso Schwab e Luiz Alberto 
Schwab, Cabanha Dos Pinheiros

Quarta Melhor Fêmea: Box 27, tatuagem 2735, de 
Carlos Alberto Teixeira, Cabanha Santa Patrícia

Corriedale Rústicos
MACHOS PO
Trio Grande 

Campeão: Box 69, 
tatuagens 2325, 2311 
e 2397, de Lauro 
Antonio Mandarino 
Fittipaldi, Cabanha 
Letícia

Trio Reservado 
de Grande Campeão: 
Box 74, tatuagens 
767, 787, 827 e 781, de Luis Claudio L. Pereira/Fernanda 
Scardoelli e Filhos, Cabanha Santa Cecília

Terceiro Melhor Trio: Box 71, tatuagens 81, 83, 85 e 
89, de Silvio Lima Lindner, Cabanha Santa Doralina

Quarto Melhor Trio: Box 75, tatuagens 791, 807, 779 
e 823, de Luis Claudio L. Pereira/Fernanda Scardoelli e 
Filhos, Cabanha Santa Cecília

Melhor Animal e Melhor Conformação: Box 69, 
tatuagem 2311

Melhor Velo: Box 68, tatuagem 1229, de Cond. 
Parrasio Simões Collares Filho, Cabanha São Matheus

FÊMEAS PO
Trio Grande 

Campeão: Box 56, 
tatuagens 818, 800 e 
838, de Luis Claudio 
L. Pereira/Fernanda 
Scardoelli e Filhos, 
Cabanha Santa Cecí-
lia

Corriedale a raça que produz
carne certificada e lã

de qualidade !Associe-se  - Rua Barão do Triunfo, 740 | Santana do Livramento (RS) | (55) 3242-4100 | 99977-7863

Nosso próximo encontro será em Igrejinha (RS),
na 31ª Fenovinos de 06 a 08 de junho.

A todos os corriedalistas nosso muito obrigado
pelos excelentes resultados de nossa raça

nessa temporada de verão 2018.
Parabéns a todos!
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Trio Reservado de Grande Campeão: Box 55, tatuagens 
2384, 2426, 2394 e 2518, de Lauro Antonio Mandarino 
Fittipaldi, Cabanha Letícia

Terceiro Melhor Trio: Box 57, tatuagens 878, 846 e 884, de 
Luis Claudio L. Pereira/Fernanda Scardoelli e Filhos, Cabanha 
Santa Cecília

Quarto Melhor Trio: Box 52, tatuagens 332, 360 e 352, de 
Colbert Pereira Saretta, Cabanha Caldeirão

Melhor Animal e Melhor Velo: Box 56, tatuagem 838
Melhor Conformação: Box 57, tatuagem 878

XXXIV Feovelha – Jurados José Galdino Dias e 
João Antônio Fittipaldi

Corriedale Galpão
Grande Campeão, 

melhor velo e melhor 
conformação – box 99 
– Cabanha Paraísos de 
Suc. Florício Silveira 
Soares

Reservado Grande 
Campeão – box 93 – 
Cabanha Santa Cecília 
de Luis Cláudio Pereira 
e Fernanda Scardoelli e 
fi lhos.

3º Melhor macho – box 95 – Estância Escondida de José 
Inácio de Andrade Freitas

Grande Campeã e 
melhor velo – box 85 - 
Cabanha Santa Cecília 
de Luis Cláudio Pereira 
e Fernanda Scardoelli e 
fi lhos.

Reservada Grande 
Campeã e melhor 
conformação – box 87 – 
Cabanha Vista Alegre de 
Elisabeth Amaral Lemos

3ª melhor fêmea – box 86 – Cabanha Vista Alegre de 
Elisabeth Amaral Lemos

Corriedale 
Rústicos

Trio Grande 
Campeão de machos 
PO – Lote 103 – 
Tatuagens: 315 – 365 
– 347 – Cabanha 
Espinilho de Paulo 
Sérgio Soares e Joaquim Soares Neto;

Trio Reservado Grande Campeão de machos PO – Lote 104 
– Tatuagens 2125 – 2105 – 2117 – Cabanha dos Pinheiros de 
Paulo Afonso e Luiz Alberto Schwab

3º Melhor Trio de machos PO – Lote 100 – Tatuagens 87 
– 91 – 103 – Cabanha Santa Amália de Paulo Roberto Silva 
Assunção, Filhos e Netos

Melhor Animal Macho  PO:  Box: 100 -  Tatuagem: 87
Melhor Velo Macho  Po:  Box: 100 -  Tatuagem: 87
Melhor Conformação Macho  Po:  Box: 104 -  Tatuagem: 

2125

Presidente do Corriedale do 
Brasil julga na Expo Melo 2018

Convidado a julgar a raça Corriedale na Expo Melo 
(Uruguai), ocorrida em 11 de fevereiro último, Jorge 
Guerra julgou os melhores entre 60 lotes de rústicos e 30 
exemplares a galpão. Segundo Guerra o que encontrou 
foram fi las de borregos diferenciados, animais com 
muita carne, troncos impressionantes e bons velos, 
acompanhados de um selo racial muito interessante, 
aponta o jurado chamando a atenção para o Concurso 
Jurado Jovem, com a participação de crianças de 6 a 10 
anos totalmente entusiasmadas a aprender e conhecer 
melhor nossa raça.

“Fica um exemplo o para nossa ala jovem e uma 
dica para o futuro” diz Guerra, entusiasmado com a ação 
promovida pelos companheiros de Melo.

Corriedale a raça que produz
carne certificada e lã

de qualidade !Associe-se  - Rua Barão do Triunfo, 740 | Santana do Livramento (RS) | (55) 3242-4100 | 99977-7863

Nosso próximo encontro será em Igrejinha (RS),
na 31ª Fenovinos de 06 a 08 de junho.

A todos os corriedalistas nosso muito obrigado
pelos excelentes resultados de nossa raça

nessa temporada de verão 2018.
Parabéns a todos!
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ABCI - II Exposição Nacional da Raça Ideal na Feovelha 2018

«e porque ninguém disse que era impossível ele foi lá e fez!»
A Feovelha da União e da Superação

          A ABCI agradece a participação das 16 cabanhas de todos os recantos do RS que abrilhantaram
a II Exposição Nacional da Raça durante a realização da XXXIV Feovelha em Pinheiro Machado - RS. 

A ABCI também agradece aos jurados Sérgio Muñoz e o produtor uruguaio Antonio Arrospide 
que com muito conhecimento e competência deniram os rumos da Raça Ideal nesse importante evento.

Nessa edição da Feovelha a raça Ideal comercializou 47 animais com média de R$ 1.800 mil - 
a maior média da feira.

Fomos muito bem representados pela qualidade dos animais expostos o que basicamente
se reetiu na comercialização.

Obrigado cabanheiros, tratadores, jurados, técnicos e criadores da raça Ideal que deram signicado 
especial a nossa II Exposição Nacional.

A ABCI estará presente na Fenovinos, Expointer e em todos os certames importantes da Raça no 
interior gaúcho em 2018.

Direção ABCI - Gestão 2017 - 2018

Com a participação expressiva animais inscritos a Nacional da Raça Ideal, promovida 
pela Associação Brasileira de Criadores de Ideal – ABCI -  foi um verdadeiro sucesso, 
trabalho para os jurados apontarem os destaques num universo tão qualifi cado de animais 
da raça. Sérgio de Menezes Muñoz do Brasil e Antônio Arrospide do Uruguai foram os 
responsáveis em classifi car os melhores exemplares.

O certame ocorreu dentro da XXXIV Feovelha de Pinheiro Machado (RS) entre os dias 
26 e 27 de janeiro reunindo um grande número de expositores e público em geral que foram 
prestigiar a feira e fazer bons negócios.

Entre os destaques da raça Ideal foram escolhidos: 

Rústicos:
Trio Grande Campeão de Machos PO – Lote 63 – Tatuagens 

401- 409 – 357 – Cabanha Nova Querência de Danilo da Rosa 
Farias;

Trio Reservado Grande Campeão de Machos PO – Lote 75 – 
Tatuagens 2231 – 2169 – 2185 – Cabanha Santa Angela de José 
Luiz MaronaPons

3º Melhor Trio de machos PO – Lote 74 – Tatuagens – 2189 
-2167 -2187 - Cabanha Santa Angela de José Luiz MaronaPons

Melhor Rústico PO:  Lote 63 -  Tatuagem: 409 e Melhor Velo 
de macho PO – Lote 63 – Tatuagem 401

Trio Grande Campeão de fêmeas PO – Lote 62 – Tatuagens 
754 – 760 – 769 – CabanhaYvituhata de Ronaldo BergmullerAvila;

Trio Reservado Grande Campeão de fêmeas PO – Lote 61 
– Tatuagens 140 – 146 – 164 – Cabanha Cerro Alto de Mauro 
Gonçalves da Silva;

Melhor Rústica e melhor velo de fêmeas PO – tatuagem 760 
do lote 62

Galpão:
Grande Campeão e melhor velo – box 58 – Cabanha Água Fria 

de Flor Amaral;

Reservado Grande Campeão – box 50 - Cabanha Água Fria de 
Flor Amaral;

3º Melhor Macho – box 48 – CabanhaTupanci de Matheus 
Mancini Pedroso

Grande Campeã e melhor velo – box 31 – Cabanha Nova 
Aurora de Ione Maria OrmazabalSastre

Reservada Grande Campeã – box 36 – Cabanha Nova 
Querência de Danilo da Rosa Farias

3ª Melhor fêmea – box 37 – Cabanha São Leandro, São 
Leandro Agropecuária

Destaque também para a comercialização no remate da 
Exposição Nacional, com a venda de 47 exemplares da raça Ideal 
totalizando R$ 84.034 mil e média geral de R$ 1.794 mil. Entre os 
mais valorizados um Borrego PO rústico da Cabanha Água Fria 
adquirido por R$ 4.970 por Antônio Bedinote Filho de Itaqui (RS).

Na avaliação da presidente da ABCI, Neli Abascal, a 2ª edição 
da Nacional foi um grande sucesso e que deu muito orgulho a 
toda a direção da ABCI “estamos muito felizes pelos resultados 
alcançados, pela reunião dos expositores e por termos realizado 
um evento que chancela a qualidade do Ideal como raça de duplo 
propósito, que produz bons cordeiros e lã de qualidade” diz Neli 
reiterando a importante parceria do Sindicato Rural de Pinheiro 
Machado e das entidades como a ARCO e associações de raça que 
se uniram para realizar a Feovelha, demonstrando que a feira era 
possível.

Nacional da Raça Ideal movimenta 
a XXXIV Feovelha de Pinheiro Machado (RS)

Presidente 
Neli Abascal 
e os jurados 
dando início 

ao julgamento
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Obrigado cabanheiros, tratadores, jurados, técnicos e criadores da raça Ideal que deram signicado 
especial a nossa II Exposição Nacional.

A ABCI estará presente na Fenovinos, Expointer e em todos os certames importantes da Raça no 
interior gaúcho em 2018.

Direção ABCI - Gestão 2017 - 2018

    

AR) Quando começou teu trabalho 
com ovinos? É de família? Qual nome e 
onde fi ca a tua propriedade?

André- Ainda me lembro, nos anos 80, 
quando a lã de 400 e poucos velos da raça 
Ideal eram depositados na Cooperativa 
de Encruzilhada do Sul e estes pagavam 
todas as despesas de produtos veterinários, 

e outros itens campeiros, da fazenda Alto 
das Figueiras; e ainda sobrava crédito na 
hora do acerto de fi nal de ano. Lembro dos 
degraus da escadaria externa que dava 
acesso ao escritório... foram tempos que 
pareciam “para sempre”. Nossa família tem a 
propriedade desde 1974, meu avô administrou 
até 1981, meu pai até 1993 e, depois do seu 

falecimento, eu, então com 28 anos, decidi 
seguir no campo e abri mão da minha então 
promissora carreira de Engº Civil... mas 
mantive o foco nos números e em uma gestão 
rural com perfi l de planejamento, de projetos 
e de acompanhamento fi nanceiro ao longo 
destes 25 de trabalho.

Entrevista

Pensando Cordeiros! 
Este é o mote utilizado pelo engenheiro civil André 
Camozzato (foto) que desde os 28 anos não hesitou 
em aceitar o desafi o de criar ovelhas na propriedade 
da família em Encruzilhada do Sul (RS), a fazenda 
Alto das Figueiras. Entre as lembranças da infância 
ainda quando o avô cuidava de tudo e depois o seu 
pai, André aos 28 anos, abriu mão da carreira para 
cuidar dos negócios da família. 

A ideia era construir uma matéria com a 
experiência compartilhada por André, mas 
o conteúdo fi cou tão legal e completo que 

decidimos publicar na íntegra a entrevista que 
este ovinocultor extremamente audacioso, que 
num cenário totalmente desafi ador mostra todos 
os dias nas suas redes sociais os ganhos que tem 
com utilização de métodos modernos, novas 
tecnologias, mas principalmente sem abrir mão 
da sua veia de pastor.

Queremos que o trabalho desenvolvido na 
Alto das Figueiras possa servir de exemplo e de 
inspiração para todos os criadores de norte a sul 
do país, pequeno ou grande, que a ovinocultura 
pode sim dar bons resultados e gerar trabalho e 
renda.
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AR)    Em que momento fi zeste a 
escolha de "empreender" na ovinocultura 
com a utilização de tecnologias no 
manejo?

André - Depois da “Era da Lã”, a 
Ovinocultura foi perdendo espaço na 
propriedade e chegamos a menos de 
100 ventres, foi quando resolvi comprar 
carneiros Hampshire Down para aumentar 
os kg de carne por cordeiro, e assim fi zemos 
por uns 10 anos. Neste período, houve 
um aumento considerável do rebanho, 
chegamos a pelo menos umas 250 matrizes. 
Todavia, nesses últimos 13 anos, temos 
adquirido carneiros Texel,em busca de uma 
maior taxa de prolifi cidade.

Em 2012, em função dos Border 
Collies, que criamos desde 1994, trazidos 
primeiramente dos Estados Unidos, comecei 
a estabelecer contatos com Ovinocultures 
da Patagonia Argentina e Chilena. Logo, de 
2013 em diante, passaram a ser frequentes 
as viagens à Patagonia para fomentar o uso 
de Border Collies nos grandes rebanhos... 
e destas viagens surgiu o interesse de 
uma renovação dos nossos conceitos de 
Ovinocultura.

Na época, 2012, nossos índices 
produtivos eram baixos, era de “embargar 
a voz” na hora de relatar as nossas taxas de 
prenhez, sobrevivência e de desmame. Entre 
2012 e 2013, amadurecemos a ideia de ter 
mais ovelhas para produzir mais cordeiros... 
até que em 2014 decidimos montar um 
projeto de Ovinocultura Comercial.

Em família, no verão de 2014 e com 368 
ovinos na propriedade, decidimos que não 
adiantaria aumentar o número de ventres 
sem diminuir a mortalidade de cordeiros. 

Prontamente, iniciei uma pesquisa para 
construir um galpão de apoio de parição, já 
que a mortalidade nas primeiras 72 horas 
pós-parto era muito alta e não tínhamos 

estrutura para atender e abrigar os 
conjuntos mais debilitados.

Projetei e executei o galpão de ovelhas, 
que teve sua conclusão no verão de 2015. 
Contudo, era preciso mais, era necessário 
um Consultor Técnico experiente em ovinos. 
Em março do mesmo ano, recebi a visita do 
Méd. Vet. Daniel Barros, que realizou uma 
avaliação da nossa ovinocultura. A partir 
desta data, iniciamos um planejamento 
anual do ciclo ovino e, posteriormente, um 
projeto de Ovinocultura Comercial a médio 
prazo. Ajustamos nosso manejo sanitário, 
iniciamos a descartar animais visando 
produtividade e passamos a focar no manejo 
nutricional, mais precisamente em Campo 
Nativo Melhorado e Suplementação pontual, 
que é a base de todo nosso trabalho.

Nosso Ciclo Ovino Anual de 2015 foi 
o melhor de todos os anos da propriedade, 
tivemos incríveis 98% de taxa de 
sobrevivência. Também foi o 1º ano que 
preparamos e encarneiramos cordeiras aos 
7/8 meses e vendemos nossos cordeiros aos 
4/5 meses com 38 kg de média. Enfi m, uma 
revolução por meio de uso de técnicas e 
estratégias como: pastagem de aruana com 
capacidade de carga de 1600 kg de cordeiros 
por hectare no verão, melhoramento de 
campo nativo, marcação de matrizes 
no encarneiramento, diagnóstico de 
gestação por ultrassom, uso de invernada 
de integração soja-ovinocultura no pré e 
pós-parto, equipe de trabalho na parição, 
protocolo pós-parto, caderneta de campo, 

controle de peso ao nascer, controle de ganho 
médio diário, creepfeeding, suplementação 
de cordeiras, controle de grau de anemia 
para enfrentar o ‘haemunchuscontortus’ 
(Famacha) e monitoramento do escore de 
condição corporal.

Em 2015 buscamos capacitação de 
nossa equipe através dos cursos do SENAR 
RS, promovidos pelo Sindicato Rural de 
Encruzilhada do Sul. Fizemos os cursos 
de Manejo Sanitário e de Reprodução com 
o Méd. Vet. Walter Ney Ribeiro, hoje um 
amigo. 

No ano de 2016, fomos convidados 
a participar do programa Juntos Para 
Competir (Ovinos) do SEBRAE RS. Um dos 
programas de apoio ao produtor mais bem 
estruturado do qual já fi z parte, com um 
respaldo necessário para o desenvolvimento 
do nosso projeto.

Foi então que, em 2017, dia 10 de janeiro, 
iniciei o Pensando Cordeiros, iniciativa de 
fomento a Ovinocultura. A 1ª foto que postei 
foi de um lote de 40 cordeiros 135 dias com 
45,3 kg de média, recorde de peso absoluto 
para cordeiros até então na fazenda Alto das 
Figueiras. O incentivo maior que tive para 
esta iniciativa foi da Zootecnista Dayanne 
Almeida, que disse que “eu tinha” que 
compartilhar nossas práticas para que mais 
produtores pudessem ver como é possível 
“reinventar” a Ovinocultura dentro da 
mesma propriedade. 

AR)    Podes fazer um passo a passo 
do dia a dia na fazenda? Gostaria de nos 
explicasse quais os métodos que utilizas 
no manejo:

André - Reprodutivo – Nutricional – 
Nascimento – Desmame

Nestes últimos 5 anos tenho participado 
de todas ações importantes, na condição 
de gestor e integrante da equipe de 
apoio de parição, e também nos manejos 
de encarneiramento, creepfeeding, 
suplementação, controles de peso, grau 
de anemia, escore de condição corporal e 
manejo sanitário anual. Quando o rebanho 
está em manutenção, me organizo para 
dedicar meu tempo a outras atividades 
da propriedade, que tem como atividade 
principal a pecuária de corte bovina. 
Também conto com a minha fi lha, estudante 
de Med. Vet. na UFRGS. Hoje, a Julia é 
responsável pela coleta de dados (peso, 
GMD, Grau de Anemia e ECC) e participa 
sempre que pode das rotinas ovinas. Temos 
um colaborador no setor ovinos, e o seu 
custo é de 3000 kg de cordeiro/ano. 

    

Entrevista
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Projeto 500 Cordeiros - Ciclo Ovino 
2018:

- Pré-Encarneiramento (Ovelhas, 
Borregas e Cordeiras)

- Controle de Grau de Anemia (Famacha)
- Pastagem de Verão – Aruana e Campo 

Nativo
- Avaliação de Escore de Condição 

Corporal
- Menejo de Campo para Ajuste de 

Carga (+ Pastoreio de bovinos adultos e 
equinos em áreas usadas para ovinos)

- Andrológico
- Flushing
- Encarneiramento de Mangueira por 

3 Ciclos – Ovelhas e Borregas (Carneiros 
Marcados)

- Encarneiramento de Piquete por 3 
Ciclos – Cordeiras (Carneiros Marcados)

- Diagnóstico de Gestação por Ultrassom
- Invernada Pastagem AzevémPré-Parto 

(Integração Soja-Ovinocultura)
- Potreiro dos Gêmeos Pré-Parto 

(Matrizes Gemelares)
- Lotes de Parição e Pós-Parto 12, 24, 

48hs (Galpão de Ovelhas)
- Campo Nativo Melhorado (Pastoreio 

Diurno Matrizes até 15 dias Pós-Parto)
- Invernada Pastagem Azevém a partir 

de 15 dias Pós-Parto (Integração Soja-
Ovinocultura)

- Creep-Feeding no Vazio Forrageiro 
para manter GMD dos Cordeiros(as) em 
torno de 300g/dia (Matrizes no Campo 
Nativo e/ou Campo Nativo Melhorado 
conforme ECC). Custo atual de R$ 18,00/
Cordeiro(a).

- Desmame 90 dias em Pastagem de 
Verão – Aruana

- Venda de Cordeiros 130 dias com 
(+40kg) – Suplementação de 40 dias com 2% 
PV/dia (2x 1%) ao custo de R$ 26 a 30,00.

- Preparação de Cordeiras 7/8 meses 
(+40kg) – 40 dias de Pastagem de Verão 
(Aruana) + 100 dias de Suplementação com 
2% PV/dia (2x 1%) ao custo de R$ 78,00.

- Fechamento Financeiro Ciclo Ovino 
2018 (Dezembro)

- Custo Kg Cordeiro 2018 (Dezembro)
- Defi nir Escala para 2019
Nosso objetivo até 2020, considerado 

no Projeto como Módulo Mínimo para ter 
Rentabilidade e condições de Investir, é de 
Desmamar 500 cordeiros(as) a partir de 450 
Matrizes. Para tal, Taxa de Prenhez de 95% 
nas Ovelhas (250) e Borregas (100) (+30% 
Gemelar), Taxa de Prenhez de 85% nas 
Cordeiras (100) (+10% Gemelar), e Taxa de 
Sobrevivência Geral > 95%.

AR)    Qual ou quais 
teus principais desafi os? Já 
podes enumerar o ganho 
que a propriedade teve 
com a implementação de 
manejo mais profi ssional e 
organizado?

André - Nutrição e 
Seleção de Matrizes.

Em Ciclos Ovinos, 2015-
2017, focados em Nutrição 
e Seleção de Matrizes 
conseguimos sair de uma 
Taxa de Desmame de 60% 
para uma Taxa de Desmame 
superior a 100%.

Estes desafi os, Nutrição 
e Seleção de Matrizes, 
também são importantes 
para Expressar a Genética 
aportada pelos Carneiros 
introduzidos no rebanho, 
independente da raça.

AR)    Como vês a 
ovinocultura hoje? 

André - Estamos 
no melhor momento da 
Ovinocultura dos últimos 
anos. Demanda aquecida, 
produzimos somente 30% 
dos Cordeiros consumidos 
no Brasil e nossos Índices de 
Produtividade têm condições 
de melhorar muito em 
poucos anos, se implantadas 
técnicas possíveis e 
acessíveis integralmente ou 
parcialmente. 

Junto com os Índices 
de Produtividade, podemos 
melhorar na padronização dos Cordeiros 
ofertados ao mercado. Para tal, precisamos 
de mais Planejamento, mais Projetos 
detalhados, independente da Escala, 
Consultoria Técnica, Seleção de Matrizes 
e Reprodutores, e uma melhor Nutrição em 
todo Ciclo Ovino Anual. 

A Ovinocultura atual é muito 
pulverizada, milhares de produtores com 
rebanhos em torno de 80 ovinos. Ao meu 
ver, este é o maior desafi o de todos... e a 
maior virtude. É mais difícil acessar estes 
milhares de produtores, mas ao mesmo 
tempo, com os incrementos certos, sua 
produtividade pode ter um crescimento 
muito rápido. 

O Pensando Cordeiros se encaixa 

perfeitamente dentro desta realidade, pois, 
através do compartilhamento de técnicas 
possíveis e duplicáveis, pode servir de 
referência para que mais produtores 
busquem implementar um sistema produtivo 
mais profi ssionalizado e rentável. Por meio 
de ações conjuntas, a exemplo, cooperativas, 
os produtores teriam condições de adquirir 
insumos por melhores preços e acessar 
mercados mais remuneradores, ao ofertar 
produtos em maior escala e com bom 
padrão de acabamento.

Em resumo, profi ssionalizar, ir aos 
números, fazer contas, buscar escala e 
Integração, produzir 5 milhões de Cordeiros 
e atingir autonomia para o nosso consumo 
interno atual de 700g/habitante.

Entrevista
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Opinião

A OVINOCULTURA E OS PEQUENOS 
PRODUTORES

Este texto atenderá 90% dos 
Ovinocultores do Brasil, pois a grande 
maioria dos rebanhos Carne, Lã, Leite ou 
Genética são de menos de 80 Ovinos por 
propriedade. 
O que isto signifi ca ?

Signifi ca que os 18.4 milhões de Ovinos no Brasil estão 
divididos entre mais de 200 mil Pequenos Produtores, signifi ca que 
a Ovinocultura no Brasil depende dos Pequenos Produtores.

Este ‘Perfi l Pulverizado’ pode ser um problema ou uma 
solução, através do Pensando Cordeiros estamos fomentando 
um sistema produtivo ‘Possível’, que possa ser ‘Duplicado’ pelo 
maior numero de Produtores, através de Intensifi cação levando em 
conta maior Capacidade de Carga dos Pastos e, conseqüentemente, 
melhores Índices de Produtividade, gerando assim maior Produção 
de Cordeiros e Rentabilidade na Ovinocultura.

Não adianta ‘Criar Ovelhas’ que não produzem Cordeiros, 
é obvio... mas infelizmente isto ocorre com uma freqüência 
impressionante, e aqui vou tratar deste ponto, deste ponto 
que teremos que reverter para causar um impacto positivo da 
Ovinocultura do Brasil. Temos que trabalhar por melhores taxas 
de Prenhez, de Prolifi cidade, de Sobrevivência de Cordeiros nas 
primeiras 72 horas pós-parto e de Desmame. Temos que produzir 
Cordeiros pesados e com Bom Acabamento, e para isto precisamos 
ter boa Nutriçao, Controlar a Verminose, reduzir ao máximo da 
perda de Matrizes ao longo do Ciclo Ovino. Em resumo, enfrentar 
as adversidades da Ovinocultura, em vez de acomodar-se no 

insucesso e na falta de perspectivas.
Como em qualquer sistema de produção, na Ovinocultura 

existem escolhas, e sob a ótica de Gestão, cito que existem 
premissas básicas, independente do ‘seu caminho’ na Ovinocultura:

1 – Consultoria Técnica
2 – Projeto de 5 anos
3 – Planejamento do Ciclo Ovino Anual
4 – Nutrição
5 – Sanidade
6 – Capacitação de MDO
7 – Controle de Dados para Seleção/Descartes
8 – Defi nir um Módulo Mínimo Rentável
9 – Pensar na Escala de Projeto
10 – Capital de Investimento
11 – Custo de Produção
12 – Acesso aos Mercados
Em resumo, ser Ovinocultor não é ‘comprar umas ovelhas 

e colocar lá propriedade para ver o que acontece’... isto é ‘criar 
ovelhas’, e este é o ERRO mais comum que se observa na maioria 
dos casos de insucesso.  Para produzir Cordeiros o Ovinocultor 
terá que pensar e agir de forma profi ssional, independentemente do 
número de Matrizes que tiver. O bom disto é que melhores Índices 
de Produtividade são benéfi cos para todos Produtores, e o poder da 
mudança da Ovinocultura no Brasil está relacionado diretamente ao 
acréscimo de Produtores buscando Produtividade e Rentabilidade, 
produzindo mais Cordeiros; enfi m Pensando Cordeiros.

Abraço e bom trabalho,
André Camozzato

Gestor Rural e Engº Civil
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Grande Campeã Texel 10ª Agrovino
Capané 2064

Nascimento: 03/11/2016
Surgida IA 1205 x Capané IA 1464

3ª Melhor Fêmea Corriedale da 5ª Nacional
10ª Agrovino

Capané Gaetan 820
Nascimento: 24/07/2016

Gaetan 3561 x Capané Pebete 732

Melhor Conformação (Corriedale Rústicos)
XXXIV Feovelha

Irapuá Pebete 2125
Nascimento: 30/07/2016

Pebete 679 x Irapua Gaetan 2120

Qualidade comprovada em genética
Corriedale e Texel

t

t

t
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Cabanha da Divisa apresenta seu time de
Campeões do circuito de verão 2018

Grande Campeão Agrovino
JM da Divisa 1054

Nascimento: 16/05/2016
São Paulino 1076 x Cesar 1197

Grande Campeã Agrovino
JM da Divisa 1070
Nascimento: 20/05/2016
São Paulino 1076 x JM da Divisa IA 896

R
a

ç
a

 I
le

 d
e

 F
ra

n
c

e

Grande Campeão RGB
 Agrovino e Feovelha

JM da Divisa 1041
Nascimento: 08/06/2016

São Paulino 1076 x JM da Divisa 853

Grande Campeã RGB 
Agrovino e Feovelha
JM da Divisa 1057
Nascimento: 01/06/2016
São Paulino 1076 x JM da Divisa 899

3ª Melhor Fêmea Feovelha
JM da Divisa 1076

Nascimento: 14/05/2016
São Paulino 1076 x Luizinha 771

Grande Campeã Feovelha
La Invernada 833
Nascimento: 24/05/2016
Palmeira 93 x Chua 032

Raça Ile de France Naturalmente Colorido

Grande Campeão NC-C
Agrovino e Feovelha

Grande Campeã NC-B
Agrovino e Feovelha

Grande Campeã NC-C
Agrovino e Feovelha

Raça Hampshire Down

Grande Campeão Agrovino e Feovelha
Bazalto 2760

Nascimento: 17/08/2015
Bazalto 2520 x Bazalto 2313

Grande Campeã Agrovino e Feovelha
Dois I 1062
Nascimento: 10/08/2016
Cabanha São João 75 x Caçador 175

Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira

c
Toda a produção 2017 a sua
disposição!
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Feira

Igrejinha receberá a XXXI Fenovinos

Um pequeno município, próximo tanto da região 
Metropolitana quanto da Serra Gaúcha, marcado por sua gente 
hospitaleira e economia pujante e diversificada. Assim é Igrejinha, 
cidade de 34 mil habitantes que receberá a XXXI Fenovinos, entre 
os dias 7 a 10 de junho, no bem estruturado Parque de Eventos 
Almiro Grings. 

A tradicional feira de ovinos acontecerá junto do 4º Igrejinha 
Mix, multifeira que celebra o aniversário de 54 anos do 
município. O evento tem caráter familiar e compila uma série de 

atividades simultâneas, como feira de móveis, de comércio, de 
animais de pequeno porte, de equipamentos agrícolas, exposição 
de cavalos crioulos, além de atrações culturais e shows musicais. 
No ano passado, o Igrejinha Mix reuniu mais de 50 mil pessoas, 
consagrando-o como o segundo maior evento do município. 
Igrejinha também realiza a Oktoberfest, responsável por levar 
mais de 160 mil pessoas ao Parque Almiro Grings.

Além dos grandes eventos, Igrejinha também se destaca nos 
cenários regional e estadual pelos números de sua diversificada 
economia. No ano passado, o município registrou mais de R$ 
261 milhões em exportações e gerou, em 2014, R$ 1,4 bilhão de 
PIB, números que são frutos, principalmente, do polo calçadista 
e cervejeiro local. No campo, destacam-se a agricultura familiar 
e as culturas de uvas e goiabas, cuja de 2018 está estimada em 
240 toneladas.

Também estão sendo realizados investimentos na vocação 
turística local, apostando em belíssimas paisagens naturais e na 
proximidade com a Gramado e Canela. Os principais pontos 
turísticos são o Morro Alto da Pedra, com mais de 700 metros de 
altitude e vista panorâmica para a região, e quedas d’água, como 
a Cascata dos Italianos. Para suprir a demanda de turistas e de 
negócios, o município conta com uma sofisticada rede hoteleira e 
de serviços, incluindo estabelecimentos de bandeira internacional. 
Como a fé está entrelaçada à história do município, quem visita 
a cidade não pode deixar de conhecer a Capela Mãe Santíssima, 
construída sob conceito artístico único, e a Igreja São Gabriel, 
que originou o nome de Igrejinha.



17MARÇO 2018 | ARCO Revista



18 ARCO Revista | MARÇO 2018

Criadores de Ile de France
 brasileiros fazem viagem técnica a Paris
Intercâmbio pode trazer novidades comerciais para os dois países

Uma comitiva de 22 
ovinocultores e criadores de Ile 
de France do Brasil estiveram 
recentemente na França, mais 
precisamente na capital, Paris 
onde participaram do Salão 
Internacional de Agricultura 
SIA Paris 2018, que ocorreu de 25 de fevereiro a 04 de março - onde 
com a bandeira da Associação Brasileira de Criadores de Ile de France 
– ABCIF, acompanharam os julgamentos, entregaram prêmios, 
visitaram stands, promovendo a integração com demais criadores e 
delegações estrangeiras.

Recepcionados e acompanhados pelo presidente da Associação 
Francesa de Ile de France, Emmanuel Fontaine, além da visitação à feira 
que aconteceu no dia 25 de fevereiro, o grupo de brasileiros visitou o 
Centro de Inseminação Ovina – Estação Verdilly onde foram recebidos 
pela direção. Conheceram as instalações e o processo de melhoramento 
genético que os criadores franceses têm a sua disposição na Verdilly. 
Na Estação são recebidos anualmente 300 reprodutores das raças Ile 
de France e Texel que são criteriosamente testados. O presidente da 

ABCIF Rafael Paim explica que destes em torno 10 são selecionados 
e que os produtores participantes são obrigados a inseminar pelo 
menos 30% dos seus rebanhos, “isso é o que chamamos de pressão de 
seleção” diz Paim.

Aproveitando a viagem ao berço do Ile de France, a comitiva 
esteve ainda em duas importantes propriedades com criatórios da raça 
que são referência na seleção, a do senhor Didier Tallon, o sobrenome 
dá nome ao estabelecimento que já está na quarta geração da família e 
a Criação Senez, esta a mais antiga seleção Ile de France do mundo. A 
propriedade tem 160 anos e há 120 anos seleciona a raça sob o comando 
de Geraldine Senez. Hoje na Senez estão cerca de 320 matrizes em 
produção e a propriedade é referência na raçaIle de France.

Tanto para o presidente da ABCIF quanto para os ovinocultores 
que participaram da comitiva a viagem foi extremamente importante, 
pois além do promover integração, promoveu conhecimento, troca de 
experiências e a possibilidade de negócios entre os países. " Tratamos 
da possibilidade de novas importações de material genético, o que 
envidaremos esforços em comum, tanto por parte da ABCIF quanto 
por parte da Estação de Verdilly, buscando o interesse coletivo de 
todos os envolvidos e reafi rmando o objetivo da entidade brasileira 
em benefi ciar o criatório nacional, não individualmente um ou outro 
criador" diz Paim.

As visitas foram feitas entre os dias 25 e 27 de fevereiro e 
participaram  as cabanhas São Galvão (José Volni Costa e família - 
Bom Retiro/SC), Lagoas do Horizonte (Osvaldo Chaves Lima e seu 
fi lho Nico - Água Doce/SC), Ouro Branco (César Peschel e família 
- Mafra/SC), Lageadinho (Carlos Henrique Serpa e Sueli - Ponta 
Grossa/PR), Da Lagoa (Cesar Magrin e família - Capão Bonito do Sul/
RS), Dos Pinheiros (Eliana e Paulo Schwab - Cachoeira do Sul/RS) e 
Quatro Amigos (Denise e Rafael Paim - Muitos Capões/RS).    

O grupo já planeja uma nova viagem que deverá ser em 2020 à 
Portugal, outra importante referência em qualidade na raça Ile de 
France.
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A ABCIF agradece a

todas as Cabanhas que participaram

da Gira Técnica na França e  

do Salon International de l’Agriculture de Paris.

Valeu muito a parceria e o aprendizado!

Começamos 2018 com o pé direito!

E agora rumo à Nacional 2018!

A ExpoLondrina nos espera 

de 05 a 15 de Abril para uma das 

mais importantes mostras da

Raça Ile de France!
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Nacional do Ile de France 
2018 será na ExpoLondrina

A ExpoLondrina, importante feira do Paraná vai receber os 
criadores de Ile de France em mais uma edição da Exposição 
Nacional da Raça. Tendo com jurado o médico veterinário 
Fabrício Wilke, os dirigentes da ABCIF esperam um grande 
número de animais.

A edição anterior da Exposição Nacional ocorreu em Cruz 
Alta (RS) paralelo a Fenatrigo.

Intercâmbio
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Iniciamos 2018 para a raça Santa Inês como um ano de 
ajustes, mas com boas perspectivas.  Diante do cenário econômico  
brasileiro e atendendo a uma reivindicação dos seus criadores  a 
diretoria da ABSI promoveu um desconto de mais de 55% em sua 
anuidade para os pagamentos em fevereiro.

Por outro lado as previsões de um ano com chuvas mais regulares 
para o nordeste criam um ambiente favorável para o crescimento das 
vendas de reprodutores e matrizes da raça. Os eventos agropecuários 
iniciaram muito forte em fevereiro na cidade de Gravata Pernambuco 
com a realização da 1ª Expoagro Gravata que aconteceu entre os dias 
21 e 25 e contou com mais de 250 animais Santa Inês em julgamento. 
Já estão confi rmadas para este semestre mais de oito eventos com 
chancela da ABSI e ofi ciais da raça Santa Inês.

• 13 a 18 de março – Exposição Agropecuária de Vitoria da 
conquista – BA

• 14 a 18 de março - 6ª FAESE – Aracaju – SE
• 23 a 25 de março - 2ª Exposição de Itaberaba – BA
• 09 a 15 de Abril – EXPOBAHIA- Salvador – BA  
• 23 a 29 de Abril – 1° Brasileira do Santa Inês – Aquiraz – CE 

Outro evento muito importante para o Santa Inês é a sua tradicional 
festa de premiação do ranking que está marcada para o dia 14 de 
abril  às 20 horas na cidade de Salvador. Na ocasião estarão sendo 
reconhecidos os criadores e criatórios de destaque no cenário nacional 
nas nove categorias do regulamento da raça:

• Melhor criador;
• Melhor expositor;
• Melhor novo criador;
• Melhor novo expositor;
• Melhor macho;
• Melhor fêmea;
• Melhor conjunto família;
• Melhor Matriz;
• Melhor reprodutor;
Este ano a EXPOBRASIL, Nacional da raça Santa Inês teve a 

cidade de Recife com sendo a escolhida para a realização do evento que 
irá acontecer em novembro. A APECCO, Associação Pernambucana 
dos Criadores de Caprinos e Ovinos, já iniciou o projeto para realização 
da exposição e em parceria com a ABSI já planeja algumas novidades 
que serão divulgadas em breve.
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Expoguá - de 03 a 12 de agosto - Guarapuava (PR)
Agroleite - de 14 a 18 de agosto - Castro (PR)
Expointer - de 25 de agosto a 02 de setembro - Esteio (RS)

Fazenda Serrana estará presente nas seguintes Exposições:

ExpoLondrina - de 05 a 15 de abril - Londrina (PR)
Expoingá - de 08 a 13 de maio - Maringá (PR)
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Encontro

Cumprindo a 3ª etapa do Encontro Latino-americano da 
raça Romney Marsh, o evento ocorreu no dia 14 de março 
na Argentina, na Cabanha Las Armas, situada em Ayacucho 
província de Buenos Aires, uma região onde existem muitos 
criatórios de Romney por ser uma região de Campos baixos 
e unidos. A Cabanha que pertence à família Ortiz Basualdo 
recebeu cabanheiros 
brasileiros, uruguaios 
e argentinos, além de 
produtores de rebanho 
para produção de 
cordeiro e a participação 
de representantes do 
Serviço Nacional de 
Sanidade e Qualidade 
agroalimentar – 
SENASA, órgão 
do Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Pesca da Argentina. O primeiro encontro foi no Uruguai em 
2016 e o segundo no Brasil em 2017.

O grande objetivo desses encontros é o de estreitar as 
relações comerciais entre os três países para intercâmbio 
genético da raça Romney Marsh, já que a relação zootécnica já 
é bem estreita, comenta o presidente da Associação Brasileira 
de Criadores de Romney Marsh, Manuel Sarmento, lembrando 
que em exposições como a de Mercedez e Prado os jurados 
foram brasileiros e para Palermo 2018 já foi convidado um 
jurado do Brasil.

“Estamos tão perto e até agora não conseguimos promover 
um intercâmbio comercial de genética, o que seria muito 
importante para a Raça”, diz Sarmento salientando o problema 
do scrapie, que Argentina e Uruguai são livres e o Brasil não 
apesar de há décadas não haver um caso notifi cado.

As boas notícias do encontro também tratam da realização 
da 1ª Exposição Nacional da Raça Romney Marsh e 4ª 
Exposição Internacional da Raça, eventos que deverão ser 
realizados na 11ª Agrovino, em Bagé (RS). “Houve um grande 
interesse do Uruguai em participar e agora precisamos fazer 
as tratativas sanitárias com os órgãos responsáveis além de 
acertarmos detalhes com a Associação Bageense de Criadores 
de Ovinos – ABACO e Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO”, ressalta o presidente.

O 4º Encontro Latino-americano será em 2019, no Uruguai.

3º Encontro Latino-americano de 
Romney Marsh reúne produtores 
do Brasil, Uruguai e Argentina
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Venda permanente de reprodutores, matrizes, embriões e sêmen
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Venda permanente de reprodutores, matrizes, embriões e sêmen
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A 10ª Exposição Nacional da raça Suffolk acontecerá em Maringá 
(PR), entre os dias 08 e 13 de maio, durante a Expoingá, que será 
realizada entre os dias 03 e 14 de maio. 
O Suffolk será um dos grandes destaques 
do evento paranaense, que receberá, pela 
primeira vez, uma exposição nacional 
de raça ovina. A expectativa é que os 
criadores de Suffolk levem mais de cem 
animais, de diversas partes do Brasil, 
que serão julgados pelo membro da 
Suffolk Sheep Society do Reino Unido, 
Geoff Bidulph.

O presidente da ABCOS, Vinício 
Bastos, está confi ante no sucesso 
da exposição. "O trabalho que vem 
sendo feito nas cabanhas é primoroso. 
Os criadores estão cada vez mais 
empenhados em tornar o Suffolk uma das 
melhores raças ovinas para produção de 
carne de cordeiro de qualidade. Portanto, 
teremos uma amostra quantitativa e 
qualitativa do Suffolk Brasil. Há alguns 
anos, a ABCOS inclinou-se às características inglesas do Suffolk e 
aprenderemos bastante com Bidulph, porque teremos uma pista pesada 
e um julgamento difícil", afi rma.

Ainda de acordo com Bastos, o Paraná tem se tornado um lugar 
de destaque da ovinocultura brasileira. “As feiras como a Expoingá, 

Agroleite e ExpoLondrina atraem muitos investidores e queremos  
mostrar a qualidade do novo biotipo do Suffolk Brasil. A raça vem 

despertando o interesse dos novos 
criadores e levar a Nacional para 
Maringá é uma ótima oportunidade 
de nos aproximarmos dos criadores 
paranaenses, uma vez que o Suffolk 
cresce no Rio Grande do Sul e São 
Paulo”, disse.

O Suffolk Brasil é um animal 
compacto, mais baixo e com muita 
massa muscular, principalmente na 
parte posterior (pernil), anterior (paleta) 
e superior (lombo), que são os cortes 
nobres da carne de carneiro. Uma raça 
lanada, com rápido ganho de peso, forte 
função terminadora e com rusticidade 
que vem sendo aprimorada para 
aguentar os campos brasileiros de norte 
a sul, adaptando-se ao clima tropical. 
“O Suffolk consegue ter muito ganho 
de peso e um excelente rendimento de 

carcaça. Esses fatores que se revertem em lucro fi nanceiro para os 
produtores", crava o presidente da ABCOS.

O presidente da Ovinopar planeja um grande evento do Suffolk. 
“Nós estamos muito felizes em receber o Suffolk no Paraná e, 
principalmente, em Maringá. O local da Expoingá é muito bem 

Nacional do Suffolk: ABCOS defi ne 
jurado inglês e programação ofi cial

OVINOCULTURA
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OVINOCULTURA

localizado, tem uma estrutura muito boa. A cidade de Maringá 
é muito acolhedora e estamos muito felizes em receber a raça 
Suffolk. Pra nós da Ovinopar é a realização de um sonho. 
Espero todos os criadores de Suffolk para que possamos fazer 
uma linda festa da Nacional”, ressalta.

Até o momento, a ABCOS conta com o patrocínio da 
MAXI - Nutrição Animal e mais empresas estão sendo 
procuradas para patrocinar a Nacional do Suffolk e a 
participação do Suffolk na Expointer 2018. A última edição da 
Nacional do Suffolk aconteceu em Araçatuba (SP), em 2016. 
Na ocasião, mais de 120 animais estiveram na exposição, onde 
havia criadores de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. O jurado foi o ex-presidente da Suffolk Sheep 
Society (Reino Unido), Michael Weaver.

Programação da
Nacional do Suffolk

03-07/05 - Entrada dos animais

09/05 - Admissão

10/05 - Julgamento (tarde)

11/05 - Julgamento

12/05 - Grandes Campeonatos (manhã)

12/05 - Leilão Elite Suffolk(tarde)

13/05 - Saída dos animais
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Ciclo Completo

Pense em como transformar uma 
espiga de milho num cordeiro de 18 kg. 
Falando assim, parece mágica. Mas, no 
agronegócio, isso é real e tem até nome: 
produção verticalizada.

“Nosso cordeiro um dia foi uma 
semente de milho. Fazemos o plantio do 
milho, que se torna a ração da ovelha, que 
vai gerar os cordeiros. Após desmamar, 
esse cordeiro entra em fase de recria, 
passando para a ração, e depois para a 
engorda. Entre quatro e cinco meses, 
ele vai para o abate. E essa carne chega 
refrigerada aqui, toda semana temos 
carne fresquinha”.

Quem explica o passo a passo é 
Rodrigo Barros, produtor rural e dono do 
grupo Cordeiro Macio, que tem fazendas 
de ovinos na região de Uraí, no Norte do 
Paraná.

Recentemente, o grupo comprou 
um dos restaurantes mais tradicionais de 
Curitiba, o “Ripas e Costelas”, e, assim, 
fechou o ciclo produtivo do cordeiro, controlando desde o grão que 
alimenta os animais até carne assada que chega quentinha à mesa.

O criador defende que a produção vertical apresenta duas 
vantagens primordiais, uma em cada ponta da cadeia. Do lado do 
consumidor, é uma garantia de origem daquilo que ele está comendo. 
Já para o produtor rural, a ausência de intermediários entre o campo e a 
mesa potencializa a renda. “Uma vez que eu coloco no mercado fi nal, 
é cobrado um único ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços]. Se eu preciso que outras pessoas façam a distribuição e 
venda, esses encargos são incidentes diversas vezes”, salienta Barros. 
“A verticalização representa faturamento máximo possível, perde 
apenas para as exportações. ”

No entanto, somente a origem e a rentabilidade não garantem 
aquilo que mais importa no prato: o sabor. Neste ponto, ser vertical 
também é um diferencial. Além de controlar todas as etapas do processo 
produtivo, o grupo tem uma noção mais precisa da demanda. Ou seja, 
não falta nem sobra carne no restaurante, que também funciona como 
um “açougue” particular, vendendo carne de cordeiro diariamente.

Os animais são trazidos do Norte paranaense e abatidos no meio 

do caminho. “A carne chega aqui refrigerada, e não congelada. Tudo 
isso dá um ganho de qualidade”, diz o empresário. “E o nosso cordeiro 
não entrou em fase reprodutiva, então não existe aquele mito do cheiro 
forte da carne. Esse é o caso de animais mais velhos, o cordeiro é muito 
macio. ”

O sucesso se refl ete nos planos de expansão. Atualmente, o 
restaurante – que reabriu em janeiro sob a nova direção - serve até 900 
kg de carne de cordeiro por mês. “Temos uma produção em torno de 
50 animais por mês e a nossa meta é chegar a 100 animais até o fi nal 
do ano, isso daria duas toneladas de carne”, pontua Barros. “E tem 
demanda para isso. Hoje, 70% do consumo vêm da carne de cordeiro. ”

Falta cordeiro para a fome do brasileiro
Embora não falte fome nem cliente, a criação de cordeiros no 

Brasil está longe de abastecer sequer o mercado interno. Em geral a 
produção é pouco tecnifi cada e de baixo valor agregado, o que limita os 
investimentos, segundo pesquisas da Embrapa.

Com pouca organização, faltam informações, inclusive sobre 
o consumo. Estudos apontam para números que vão desde 0,7kg/
habitante/ano a 1,5kg/habitante/ano, isto é, mais que o dobro. Para 
comparar: no caso da carne suína, uma das que ainda apresenta maior 
potencial de crescimento, são 15 kg consumidos por cada habitante 
todos os anos.

O rebanho total de ovinos no Brasil é estimado em 18,4 milhões 
de cabeças conforme o levantamento mais recente do IBGE, o que, 
estima-se, garante apenas cerca de 20% do consumo de cordeiro por 
aqui. Todo o restante é trazido de países como Uruguai, Argentina 
Austrália e até Nova Zelândia.

Principal produtor de frango e o segundo de suínos, quando o 
assunto é cordeiro, o Paraná responde por apenas 3% do rebanho 
nacional. Embora a concentração esteja no Nordeste do país, o Rio 
Grande do Sul, por exemplo, tem 3,5 milhões de cabeças e 19% de 
participação no efetivo nacional.

Gazeta do Povo
Jornalista: Flávio Bernardes / Fotos: Jonathan Campos 

Paranaenses fecham o “ciclo do cordeiro”: 
produzem, vendem e até assam a carne
Com restaurante em Curitiba, criadores do estado conseguiram verticalizar a 
produção, controlando todas as etapas do processo produtivo
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V Nacional do Corriedale - Bagé 2018
Campeã Ovino Jovem
4ª Melhor Ovino do Futuro
Reservada Campeã Ovino do Futuro Maior
Lote Grande Campeão de Fêmeas
Melhor Rústica, Melhor Conformação e Melhor Velo RGB
Lote Grande Campeão, Melhor Rústica, Melhor Conformação e Melhor Velo SO

XXXIV Feovelha - Pinheiro Machado 2018
Reservada Grande Campeã
Campeã Ovino Jovem e Melhor Conformação
3ª Melhor Fêmea e Reservada Campeã Ovino Jovem
Campeã e Reservada Campeã Ovino do Futuro

40ª Expofeira de Ovinos de Verão - Herval 2018
Grande Campeã
Campeã Borrega Maior
Melhor Velo e Melhor Conformação
3ª  Melhor Fêmea e 3ª Melhor Borrega Maior
Reservada Campeã e 
3ª Melhor Ovino do Futuro

Seguimos acreditando que as futuras mães são muito importantes, por isso submetemos nossas fêmeas 
ao julgamento dos diversos jurados da raça que atuaram nos importantes eventos, 

alcançando expressivas premiações:

Grande Campeã Herval 2018

41ª Facilpa
de 1º a 06 de maio – Lençóis Paulista (SP)
 
Exposição Nordestina das Raças Dorper e 
White Dorper 
de 14 a 19 de maio – Maceió (AL)

31ª Fenovinos
de 07 a 10 de junho – Igrejinha (RS)

32ª Fenovinos e 2ª Fenovinos Paraná
de 03 a 07 de julho – Teixeira Soares (PR)

XXI Expovinos 
de 11 a 15 de julho – Araçatuba (SP)

31ª Expovelha
de 16 a 21 de outubro – Lençóis Paulista (SP)

Próximos eventos e feiras:
Mais informações em www.arcoovinos.com.br

Curso de Jurados de Ovinos Naturalmente
Coloridos 
dias 13 e 14 de Abril – Bagé (RS)

Curso de Jurados da Raça Hampshire 
Down 
dias 04 e 05 de maio – Cachoeira do Sul (RS)

4º Ovinocultura em Debate 
dia 10 de abril – Bagé (RS)

58ª ExpoLondrina 
de 05 a 15 de abril – Londrina (PR) – Nacional 
da Raça Ile de France e Nacional das Raças 
Dorper e White Dorper

ExpoTchê
de 13 a 14 de abril – Venâncio Aires (RS)
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