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Caros leitores

E chegamos para mais 
uma Expointer cheios de 
boas expectativas e muito 
otimismo. Muito felizes pela 
expressiva participação de 
todos e podemos concluir que será uma grande feira como 
sempre foi para os ovinos. Aliás, depois da edição da Fenovinos 
2021, em Lavras do Sul (RS), não esperávamos nada menor.
Otimismo também pelas ações que se desenvolveram 
desde a última edição da nossa revista, como os avanços 
nos Programas de Avaliação Genética, instrumentos de 
crescimento e desenvolvimento da ovinocultura, onde 
demandamos um anseio dos criadores de genética das várias 
raças ovinas de nosso país.

Otimistas pelas mudanças efetivadas em nossos 
serviços em se retirar a cobrança na inscrição de produtos 
e poder auxiliar as Associações Promocionais de Raça 
repassando parte do valor relativo a cobrança da Inspeção 
ao Pé da Mãe para que possam colocar em prática seus 
projetos de fomento, exposições nacionais e estimularem 
seus criadores. É um passo muito importante, mais 
um avanço que se refl ete em toda a cadeia produtiva.
Otimismo pelo retorno gradual dos eventos de ovinos em todo 
o Brasil, as exposições voltam a encher o nosso calendário 
dando uma mostra de que a retomada será muito positiva 
para todos.

Estamos caminhando, olhando sempre em frente 
e salvaguardando nosso associado e a nossa entidade, 
prestes a completar 80 anos e se modernizando cada 
vez mais. Temos mais novidades a ser anunciadas ainda 
este ano, todas pensadas e planejadas com muita 
responsabilidade e seriedade – esta têm sido a marca de 
nossa administração e assim queremos seguir...sempre.
A nossa capa traz aquilo que mais nos emociona como 
ovelheiros...a cordeirada nascendo, tomando conta das 
propriedades e nos proporcionando momentos únicos e 
especiais. É a produção! É o crescimento dos nossos rebanhos! 
É o resultado do trabalho nosso e de cada um de vocês.

Uma boa leitura!
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Dia 26 de abril, reuniram-se 
de forma virtual, pela plataforma 
Zoom, os associados da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos 
– ARCO para realização de Assem-
bleia Geral Ordinária para a pres-
tação de contas do exercício fiscal 
referente a 2020.

No segundo ano da atual 
gestão, que tem como presiden-
te Edemundo Gressler, a entida-
de repete o resultado positivo, já 
apresentado em 2019. O tesourei-
ro, Silvio Lima Lindner, que fez a 
apresentação dos relatórios, res-
saltou que desde o início desta ges-
tão a opção por se trabalhar com 
previsão orçamentária, tanto de receitas 
como de despesas, tem dado certo, “conse-
guimos enxergar melhor as nossas contas e 
isso reflete na forma como as apresentamos 
para os nossos associados” diz Lindner.

Além dos balanços e relatórios contá-
beis a gerente administrativa da ARCO, Lo-
rena Garcia, apresentou o relatório de gestão 
bem como as atividades realizadas durante 
o ano de 2020. Lorena ressaltou que o ano foi 
extremamente desafiador e cheio de incerte-
zas, mas também muito positivo. “Consegui-
mos executar trabalhos muito importantes 
para a entidade da porta para dentro, como 
um extenso e criterioso recadastramento de 
associados, construímos um manual para o 
nosso associado e tivemos ótimos números 
dentro do Serviço de Registro Genealógico” 
diz a gerente, ressaltando a entrada de 252 
novos associados só em 2020.

Antes do encerramento vários asso-
ciados se manifestaram via plataforma e 
do Distrito Federal houve a participação de 
Guilherme Távora que junto com o presi-
dente da ARCO faz parte da Câmara Setorial 
de Caprinos e Ovinos do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento. Távora 

falou sobre as ações dentro da Câmara, des-
tacando o trabalho voltado para o programa 
sanitário ovino e para a exportação de gené-
tica produzida no Brasil.

Em seu pronunciamento, Edemundo 
Gressler, ressaltou que ainda em 2021 have-
rá a Assembleia Geral Extraordinária para 
aprovação da nova redação do Estatuto As-
sociativo da ARCO, visando às eleições da 
entidade. “Precisamos modernizar nossas 
regras e oportunizar aos nossos associados 
que participem das eleições. Este foi um 
compromisso que nossa diretoria assumiu e 
vamos cumprir”, aponta Gressler, lembran-
do que já neste ano a entidade tomou outras 
iniciativas importantes como a diminuição 
do valor da Manutenção do Arquivo Zoo-
técnico – MAZ, a concessão de desconto nos 
serviços para pagamento em cota única e o 
pelo 3º ano consecutivo a tabela de emolu-
mentos é mantida sem reajustes. “São ações 
corajosas e pensadas para o nosso associado” 
concluiu o presidente.

Durante a reunião foi feita uma home-
nagem a todas as vítimas de Covid-19, lem-
brando de técnicos, criadores, associados e 
amigos que a ovinocultura perdeu.

ARCO realizou Assembleia 
de  Associados
Pelo segundo ano consecutivo, em função da pandemia, a reunião 
precisou ocorrer de forma virtual
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Além da baixa no valor da Manutenção 
do Arquivo Zootécnico (MAZ), descontos 
de 50% nas multas e cedência de descontos 
nos serviços on-line para os pagamentos em 
cota única da MAZ 2021, a diretoria da As-
sociação Brasileira de Criadores de Ovinos 
- ARCO efetiva mais uma mudança signifi-
cativa nos serviços oferecidos pela entidade.

A partir do mês de julho os associados 
deixarão de pagar a Inscrição de Produtos e 
em contrapartida somente será paga a taxa 
sobre a Inspeção ao Pé da Mãe. A mudança 
tem como objetivo fazer com que os produ-
tores se sintam estimulados a inscrever os 
produtos nascidos em suas propriedades, 
promovendo, efetivamente a prolificidade 
de suas matrizes.

Para o presidente da ARCO, Edemun-

do Gressler, tal ação repousa também na 
incerteza do criador na hora de comunicar 
as inscrições, “ele ainda não sabe se aquele 
produto vai ser um animal de ponta ou se 
vai receber algum registro na ARCO”, res-
salta Gressler. “Com esta alteração queremos 
fomentar o aumento nos nossos rebanhos” 
conclui.

Outra estratégia da diretoria da ARCO 
vem em auxílio das Associações Promocio-
nais de Raça que passarão a receber trimes-
tralmente parte dos valores, efetivamente 
pagos, referentes ao Serviço de Inspeção ao 
Pé da Mãe. “Era um  desejo nosso de que as 
Promocionais, assim como as Estaduais, per-
cebessem um aporte financeiro para suas 
ações e metas de trabalho, promoção de 
eventos e exposições e que com esta atitude 

vamos conseguir dar este 
apoio”, afirma Gressler.

A entidade está fa-
zendo os ajustes nos sis-
temas de registro e finan-
ceiro para que nenhuma 
informação se perca e, 
principalmente, para que 
não gere pagamentos em 
duplicidade para aqueles 
criadores que já efetiva-
ram a comunicação dos 
produtos. Além disso a 
nova Tabela de Emolu-
mentos já recebeu a apro-
vação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA.

Qualquer dúvida 
basta entrar em contato 
com a ARCO através dos 
seus canais. 

ARCO efetiva mudanças nos 
serviços de comunicados

Uruguaiana - RS
Lauro Fittipaldi e Filhos

33ª FENOVINOS
GRANDE CAMPEÃ PO
 Melhor Conformação

Lecia 2709 
Nasc: 25/08/2019

Lecia 2191 x Três Marias G 1874

33ª FENOVINOS
GRANDE CAMPEÃO PO

Melhor Velo

Lecia 02584
Nasc: 21/08/2019

Lecia 2191 x Lecia 2214

(55) 99976-1176 | | laurofipaldi@hotmail.comupruraluruguaiana@gmail.com

Mais uma dobradinha da Cabanha Lecia
Expointer 2018 Nacional da Raça Corriedale Jaguarão 2020 1ª Estadual do Corriedale 

Bagé 2020
Feovelha 2021

39º Remate Anual 
10 de dezembro -20h
Parque Agropastoril 
de Uruguaiana - RS

Transmissão

Nos despedimos hoje, com profunda tristeza do nosso querido

Tio Rico - Ricardo Wagner Saraiva Vieira.

Dele vieram importantes  e ricas contribuições para
o desenvolvimento da ovinocultura no nordeste brasileiro.

Ainda na década de 1970, esse visionário técnico
incenvou vivamente a criação de ovinos no semi-árido 

de nosso país. 
Feliz de quem pode conviver e absorver os seus tantos 

conhecimentos em ovinocultura. 

Descanse em paz nosso Rico pastor.

Nos despedimos hoje, com profunda tristeza do nosso querido

Tio Rico - Ricardo Wagner Saraiva Vieira.

Dele vieram importantes  e ricas contribuições para
o desenvolvimento da ovinocultura no nordeste brasileiro.

Ainda na década de 1970, esse visionário técnico
incenvou vivamente a criação de ovinos no semi-árido 

de nosso país. 
Feliz de quem pode conviver e absorver os seus tantos 

conhecimentos em ovinocultura. 

Descanse em paz nosso Rico pastor.
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A Associação Brasileira de Criadores de Ovi-
nos – ARCO totalizou em 809 ovinos inscritos para 
os julgamentos na 44ª Expointer de 04 a 12 de se-
tembro de 2021 no Parque de Exposições Assis Bra-
sil, em Esteio, RS. Um incremento de 3,5% em rela-
ção à edição ocorrida em 2019 quanto estiveram 
presentes 782 exemplares.

Do total inscrito a representação por raça é a 
seguinte: Merino Australiano – 21; Ideal – 31; Cor-
riedale – 33; Romney Marsh – 20; Hampshire – 66; 
Texel – 191; Ile de France – 65; Suffolk – 61; Karakul 
– 06; Santa Inês – 27; Poll Dorset – 60; Dorper – 50; 
Crioula – 24; White Dorper – 04 e as variedades 
Naturalmente Coloridas que somam 150 ovinos.

“Após a expressiva participação na 33ª Feno-
vinos em Lavras do Sul já sabíamos que a Expointer 

seria um sucesso para a ovinocultura” comemora o 
presidente da ARCO, Edemundo Ferreira Gressler, 
ressaltando a importância que a feira tem para os 
produtores de genética ovina. “Vamos fazer uma 
linda feira, com segurança e respeitando os proto-
colos e orientações” conclui.

A programação para os expositores já inicia 
antes mesmo da abertura da feira, na sexta-feira 
(03) acontece o 1º dia do Julgamento de Admissão, 
quando passarão pela pesagem e exames os ovinos 
das raças: Romney Marsh, Texel, Suffolk, Dorper, 
White Dorper e os Naturalmente Coloridos. No sá-
bado passarão pela admissão as raças, Merino Aus-
traliano, Ideal, Corriedale, Hampshire Down, Ile de 
France, Santa Inês, Poll Dorset, Karakul e Crioula.

Os Julgamentos de Classifi cação serão de 
domingo a quarta-feira conforme a programação 
abaixo.

Algumas programações paralelas como en-
trega de prêmios, homenagens e eventos técnicos 
ainda estão sendo avaliados pela direção da enti-
dade, respeitando as orientações da Secretaria de 
Saúde do RS.

EXPOINtER  ///

Expointer 2021 terá a presença de 809 ovinos
Presença 3,5% maior que a edição de 2019 da feira

Domingo 05 de setembro
Naturalmente Coloridos – manhã e tarde – Pista 10 
– Jurados José Galdino Garcia Dias e Carla Bompiani 
D’ancora Dias
Dorper e White Dorper – manhã – Pista 11 – Jurado 
Giancarlo Antoni
Romney Marsh – tarde – Pista 11 – Jurados José Francisco 
Peixoto Magalhães e Gustavo Caringi de Oliveira Velloso
Suff olk – manhã e tarde – Pista 12 – Jurado Márcio 
Armando Gomes de Oliveira
Texel – manhã e tarde – Pista 13 – Jurado Amro Mendes 
de Araújo
Poll Dorset – tarde – Pista 14 – Jurado Giancarlo Antoni

Segunda-feira 06 de setembro
Corriedale – manhã e tarde – Pista 10 – Jurados 
Edemundo Ferreira Gressler e Luiz Carlos Abascal
Merino Australiano – manhã – Pista 11 – Jurado Ronaldo 
Carpes da Costa
Crioula – tarde – Pista 11 – Jurados Araquém Pedro Dutra 
Telles e José Galdino Garcia Dias
Karakul – tarde – Pista 11 – Jurados José Galdino Garcia 
Dias e Carla Bompiani D’ancora Dias

Suff olk – tarde – Pista 12 – 
Texel – manhã e tarde – Pista 13

Terça-feira 07 de setembro
Ideal – manhã e tarde – Pista 10 – Jurados Claiton de 
Almeida Severo e Sérgio de Menezes Muñoz
Ile de France – manhã e tarde – Pista 11 –Jurado Teófi lo 
Pereira Garcia de Garcia
Santa Inês – manhã – Pista 12 – Márcio Armando Gomes 
de Oliveira
Hampshire Down – tarde – Pista 12 – Ignácio Lloret 
(Paraguai)

Quarta-feira 08 de setembro
Ile de France – manhã e tarde – Pista 11
Hampshire Down – manhã – Pista 12
10h – Apresentação do Programa de Certifi cação de Lã – 
Stand Ideal
11h – Concurso de Velo e Conformação Raça Ideal
17h - Assinatura do Termo de Cooperação ARCO e 
Programas de Melhoramento Genético - Stand da ARCO

Programação de julgamentos
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A Fenovinos é uma exposição itinerante 
de ovinos, que este ano aconteceu na cidade 
de Lavras do Sul (RS), depois da desistência do 
Sindicato Rural de Santiago, cidade escolhida 
na votação dos criadores durante a Fenovinos 
de Pelotas em 2019. Em 2020, devido a pande-
mia do Corona Vírus, a edição não foi realiza-
da. 

A diretoria do Sindicato Rural de Lavras, 

por indicação de Silvio Lindner, ofereceu em 
primeira mão o seu bem cuidado e montado 
Parque de Exposições para sediar esta edição. 
Cumprindo todos os requisitos, foi aceito pela 
ARCO e de imediato passaram a se organizar. 
Foi nomeado coordenador do evento João Vic-
tor Souza,  que desde logo tomou as providên-
cias necessárias. Foi muito notado pelos parti-
cipantes a coesão dos membros da diretoria, o 
trabalho de bem receber da Comissão Femini-
na e da dedicação e presteza dos funcionários 
e membros da campeira.

Houve grande entusiasmo entre os cria-
dores das diversas raças em participar do 
evento, o que ocasionou a inscrição recorde de 
377 animais, sendo 320 a galpão e 16 trios de 
rústicos. Esta edição é a maior da Fenovinos 

Exposições ///

RECORDE DE INSCRIÇÕES NA 33ª 
FENOVINOS EM LAVRAS DO SUL

Houve grande entusiasmo 
entre os criadores das diver-

sas raças em participar do 
evento, o que ocasionou a 

inscrição recorde
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Marcelo Macedo Linhares

GRANDE CAMPEÃ IDEAL
33ª FENOVINOS - Lavras do Sul 2021

C.CHATO 208
Nasc: 28/04/2020

Água Fria C49 x A.M.L 2281

Melhor Velo 
Melhor Conformação

GRANDE CAMPEÃ IDEAL
33ª FENOVINOS - Lavras do Sul 2021

Venda permanente de reprodutores Angus, Brangus e Ideal
Informações: (51) 99823-0166

Santana do Livramento - RS

em 10 anos, de acordo com a Arco, superando 
a de Pelotas, que congregou muitos exposito-
res. “Houve uma junção de fatores: os criado-
res querendo mostrar o que estão produzindo 
de genética, o bom momento da ovinocultura 
e o crédito do evento em si, que já está com 
a marca consolidada”, avalia o presidente da 
ARCO, Edemundo Gressler.

Para a subcoordenado-
ra da Comissão de Ovinos da 
Farsul, Cristina Soares Ribeiro, 
integrante do Conselho Delibe-
rativo do Fundovinos, o cená-
rio atual para a ovinocultura 
encontra-se muito favorável, o 
que explica a grande procura 
pela feira. “A ovinocultura para 
carne está retomando agora, 
com os restaurantes reabrindo. 
O mercado, este ano, vendeu 
praticamente toda a produção 
de carneiros, de todas as raças. 
A procura pelas fêmeas é imen-
sa, por pessoas que querem co-

meçar a investir na criação de ovinos. Acho 
que houve uma valorização do campo, e da 
pecuária em particular”, analisa.

A programação foi desenvolvida entre 
os dias 02 a 05 de junho passado. Estiveram 
presentes 78 cabanhas do Rio Grande do Sul 
(37 municípios), Santa Catarina (1 município) 
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e Paraná (5 municípios), que apresentaram o 
que há de melhor em matéria de genética das 
raças Merino Australiano, Ideal, Corriedale, 
Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile 
de France, Suffolk, Poll Dorset, Dorper, Crioula 
e as variedades Naturamente Coloridas.

Atuaram como jurados Luiz Carlos Abas-
cal para as raças Merino e Ideal; os irmãos Gus-
tavo e Fernando Petruzzi para o Corriedale; o 
técnico Francisco Bidone para a Romney Mar-
sh. A raça Hampshire Down foi julgada por 
José Otávio Maggi, enquanto a Texel foi com 
Jair de Lima Pereira Fº, Claudio Rosa Marimon 
julgou a Ile de France. As raças Suffolk, Poll 
Dorset, Dorper, White Dorper e Crioula foram 
avaliadas por Roberto Azambuja e os Ovinos 
NC estiveram a cargo de Everson Bravo.

Paralelamente foram realizadas palestras 

a cargo da Secretaria Estadual de Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural – SEAPDR. A Fiscal Agropecuá-
rio Nathalia Bidone falou sobre o PRO-
ESO – Programa Sanitário para ovinos 
do Estado.

ESCOLHA DA PRÓXIMA 
SEDE

Continuando a programação, no sá-
bado pela manhã, como já é tradicional, os exposi-
tores são convocados para eleger a sede da próxima 
exposição. Foram candidatas as cidades de Alegre-
te e Santana do Livramento. Por 24 a 19 votos, foi 
escolhida para sediar a 34ª Fenovinos em 2022 a 
cidade de Livramento, que esteve representada 
pelos criadores Elton Enick e Wilson Belloc Bar-
bosa. Em uma feliz coincidência, o Sindicato Rural 
de Santana do Livramento completará 100 anos 
de atividade em 2022, enquanto a nossa entidade 
ARCO, 80 anos.

Logo após foi servido um grande assado de 
cordeiros em fogo de chão no almoço de confrater-
nização, que antecedeu o remate.

REMATE
No sábado a tarde, foi realizado o remate 
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oficial de animais participantes da Fenovinos. A 
raça Corriedale foi a mais vendida com a oferta 
do Grande Campeão PO, de duas fêmeas PO do 
galpão, mais 07 fêmeas rústicas PO e 12 borregas 
rústicas PA. 

O Grande Campeão PO, de Lauro Antônio 
Fittipaldi, Cab. Letícia de Barra do Quaraí, foi ad-

quirido pelos criadores João Abascal, Silvio Lind-
ner e Elisabeth Lemos por R$ 35.000,00. A Caba-
nha Vista Alegre vendeu a Reservada Campeã 
Ovino Jovem por R$ 8.000,00 e uma borrega me-
nor por R$ 5.200,00 compradas pelo sr. João Abas-
cal. As borregas dos trios rústicos também foram 
vendidas, as PO fizeram média de R$ 1.050,00 e as 
PA por 800,00.

Ideal - Corriedale 
Hereford - Braford  

Cavalo Crioulo 

Alegrete - RS

33ª Fenovinos - Lavras do Sul 2021

 I
D
E
A
L

Reservado Grande Campeão
Burity 2369

Nasc: 06/07/2020
Caudilho 455 x Burity 2004

Reservada Grande Campeã

Burity 5454
Nasc: 16/06/2020

Burity 5099 x Burity 5058

C
O
R
R
 I
E
D
A
L
E

Melhor Velo

Venda permanente de reprodutores Ideal, Corriedale, Polled Hereford e Crioulos
Informações: (55) 99997-5154 | (55) 99971-4317

 | www.cabanhaescondida.com.br cabanhaescondida@yahoo.com.br
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Na sequência foi realizado o remate de re-
banho geral com a comercialização total de 994 
animais, entre borregas (os), capões, ovelhas c/ 
cria, c/ e s/ prenhez e carneiros.

SINDICATO RURAL 
SEGUIU PROTOCOLOS

As atividades presenciais foram realizadas 
seguindo protocolos de segurança, como dis-

tanciamento, uso de máscara e disponibilida-
de de álcool em gel. Parte da programação foi 
transmitida pela internet, nas redes sociais do 
Sindicato Rural. 

Francisco Abascal, dinâmico presiden-
te do Sindicato, reafi rmou que ”o evento foi 
muito positivo e a satisfação de toda a equipe 
que trabalhou na organização. Foi um desafi o 
enorme, mas ao mesmo tempo víamos a moti-
vação de todos para que a Fenovinos fosse re-
alizada e, mesmo sem poder receber a comu-
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nidade Lavrense, concluímos com êxito a 33ª 
Fenovinos”.

Agradeceu a parceria com a ARCO na 
pessoa do presidente Edemundo Gressler, a 
presença da FARSUL, representada por seu di-
retor Paulo Ricardo Dias, Prefeito Municipal, 

do deputado federal Afonso Hamm, e o com-
panheirismo do vice presidente Telmo Ferrei-
ra, do coordenador João Victor, das senhoras 
da Comissão Feminina pela organização dos 
cafés da manhã oferecidos e dos integrantes 
da Comissão Jovem.

Cabanha TUPANCI
Matheus Mancini Pedroso

Grande Campeão
 Ideal

33ª Fenovinos
Lavras do Sul/2021

‘’Capão Preto 353 A’’
Nasc: 19/05/2020

‘’Água Fria C49'’ x ‘’Capão Preto 202'’

Melhor Velo

Venda permanente de reprodutores Ideal
Estaremos presentes na Expointer 2021

Informações: (53) 99972-6817 | (53) 99961-9118

Pinheiro Machado - RS

Cabanha TUPANCI

Campeão Borrego Maior
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t
Grande	Campeã	

33ª	Fenovinos	-	Lavras	do	Sul	2021

São	Chico	Laureano	5066
Nasc:	06/08/2019

Laureano	Park	3174-15	x	São	Chico	4577

Outros	prêmios:
Campeão	Ovino	Jovem

Agradecemos	a	coniança	de	nossos	clientes
em	nosso	Hotel	de	Ovinos

Hotel	e	Cabanha	Picada

Plácido	Rodrigues	Conde	
(53)	99992-2895	|	eloizaleivas@hotmail.com

-	Aceguá	-	RSRomney	Marsh

Raça Merino Australiano
Macho Aspado
Grande Campeão – box  5 - CAMILA IA 2891 - 
Manoel Francisco Zirbes Rodrigues – Cabanha 
Santa Camila – Alegrete, RS

Reservado Grande Campeão – box 4 – Paixão 
687 – Gerado da Paixão Jesus – Cabanha Nossa 
Senhora Aparecida – Bagé, RS
3º Melhor Macho – box 6 – Paixão 681 – Geraldo 
da Paixão Jesus – Cabanha Nossa Senhora 
Aparecida – Bagé, RS
Fêmeas
Grande Campeã – box 1 – Camila 3502 – Manoel 
Francisco Zirbes Rodrigues – Cabanha Santa 
Camila – Alegrete, RS

Reservada Grande Campeã – box 3 – Camila 
3502 – Manoel Francisco Zirbes Rodrigues – 
Alegrete, RS
3ª Melhor – box 2 – Sentinela 04 – Denise Cunha 
Paim – Cabanha Sentinela – Muitos Capões, RS
Rústicos
Trio  Grande Campeão de Machos PO – Lote 
7 – (Camila 3147 – Camila 3141 – Camila 3123) - 
Manoel Francisco Zirbes Rodrigues – Alegrete, RS
Melhor Macho Rústico – Camila 3123 – Lote 7

Raça Ideal
Grande Campeão – box 26 – Capão Preto 353ª – 
Matheus Mancini Pedroso – Tupanci, RS
Reservado Grande Campeão – box 25 – Burity 

2369 – José Inácio de Andrade Freitas – Estância 
Escondida – Alegrete, RS
3º Melhor Macho – box 27 – Coxilha Verde 2075 
– Edemundo Ferreira Gressler – Cabanha Coxilha 
Verde – São Sepé, RS
4º Melhor Macho – box 24 – Goulart 11 – 
Rossivelti Figueiredo Goulart – Cabanha São Pedro 
– Maçambará, RS
Grande Campeã – box 15 – Cerro Chato 208 – 
Marcelo Macedo Linhares – Estância Cerro Chato 
– Santana do Livramento, RS

Reservada Grande Campeã – box 14 – Coxilha 
Verde 2262 – Edemundo Ferreira Gressler – 
Cabanha Coxilha Verde – São Sepé, RS
3ª Melhor Fêmea – box 9 – Caudilho 614 – Danilo 
da Rosa Farias – Cabanha Nova Querência – 
Pinheiro Machado, RS
4ª Melhor Fêmea – box 10 – Caudilho 550 – Danilo 
da Rosa Farias – Cabanha Nova Querência – 
Pinheiro Machado, RS
Rústicos
Trio Grande Campeão – Lote 31 – (Coxilha Verde 
2083 – Coxilha Verde 2087 – Coxilha Verde 2117) 
– Edemundo Ferreira Gressler – Cabanha Coxilha 
Verde – São Sepé, RS
Trio Reservado Grande Campeão – Lote 32 
– (Coxilha Verde 1975 – Coxilha Verde 1979 – 
Coxilha Verde 1985) – Edemundo Ferreira Gressler 
– Cabanha Coxilha Verde – São Sepé, RS
Melhor Macho Rústico – Coxilha Verde 2087 – 

Lote 31

Raça Corriedale
Grande Campeão – box 69 – Letícia 2709 – Lauro 
Antônio Mandarino Fittipaldi – Cabanha Leticia – 
Barra do Quaraí, RS

Reservado Grande Campeão – box 70 – JEP 
1131 – Luis Cláudio Pereira, Fernanda Scardoelli e 
Filhos – Estância Santa Cecília – Bagé, RS
3º Melhor Macho – box 56 – JEP 1229 - Luis 
Cláudio Pereira, Fernanda Scardoelli e Filhos – 
Estância Santa Cecília – Bagé, RS
4º Melhor Macho – box 63 – JSF do Espinilho 
533 – Joaquim Soares Neto – Cabanha Espinilho 
– Bagé, RS
Grande Campeã – box 48 – Letícia 02584 – Lauro 
Antônio Mandarino Fittipaldi – Cabanha Leticia – 
Barra do Quaraí, RS

Reservada Grande Campeã – box 44 – Burity 
5454 – José Inácio de Andrade Freitas – Estância 
Escondida – Alegrete, RS
3ª Melhor Fêmea – box 36 – JEP 1546 - Luis 
Cláudio Pereira, Fernanda Scardoelli e Filhos – 
Estância Santa Cecília – Bagé, RS
4ª Melhor Fêmea – box 33 – JEP 1546 - Luis 
Cláudio Pereira, Fernanda Scardoelli e Filhos – 
Estância Santa Cecília – Bagé, RS
Rústicos
Trio Grande Campeão de Fêmeas PO  – Lote 
75  (Santa Doralina Condor 156 – Santa Doralina 
Condor 162 – Santa Doralina Condor 166) – Silvio 
Lima Lindner – Cabanha Santa Doralina – Aceguá, 
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RS
Trio Reservado Grande Campeão de Fêm eas 
PO – Lote 74 (Paraísos 2116 – Paraísos 2121 
– Paraísos 2125) – Cristina Soares Ribeiro – 
Cabanha Paraísos – Santa Vitória do Palmar, RS
3º Melhor Trio  de Fêmeas PO – Lote 73 
(Guajuvira CSC 500 – Guajuvira CSC 502 
– Guajuvira CSC 470) – Ciro Suchy Chaves – 
Cabanha Rincão das Guajuviras – Santa Margarida 
do Sul, RS
Melhor Fêmea Rústica , Melhor Velo, Melhor 
Conformação – Santa Doralina Condor 156 – Lote 
75
Trio Grande Campeão de Fêmeas PA – Lote 78 
(FKL 220 A – FKL 215A – FKL 222 A) – Elisabeth 
Amaral Lemos – Cabanha Vista Alegre – Pedras 
Altas, RS
Trio Reservado Grande Campeão de Fêmeas 
PA – Lote 76 (FKL 214 A – FKL 216 A – FKL 217 A) 
Elisabeth Amaral Lemos – Cabanha Vista Alegre – 
Pedras Altas, RS
3º Melhor Trio de Fêmeas PA – Lote 77 (FKL  209 
A – FKL 210 A – FKL 212 A) – Elisabeth Amaral 
Lemos – Cabanha Vista Alegre – Pedras Altas, Rs
Melhor Fêmea Rústica PA e Melhor Conformação – 
FKL 217 A do Lote 76
Melhor Velo – FKL 220 A do Lote 78

Raça Romney Marsh
Grande Campeão – box 91 – São Chico Laureano 
5188 – Manuel e Renato Rossell Sarmento – 
Estância São Francisco – Bagé, Rs
Reservado Grande Campeão – box 85 – São 
Chico Laureano 5255 – Manuel e Renato Rossell 
Sarmento – Estância São Francisco – Bagé, RS
3º Melhor Macho – box 89 – Rincão Querência 
Nacho Long 2022 – Ramiro Silveira – Cabanha 
Rincão Querência – Arroio Grande, RS
4º Melhor Macho – box 92 – Rincão Querência 
Nacho Long 2005 – Ramiro Silveira – Cabanha 
Rincão Querência – Arroio Grande, RS
Grande Campeã – box 84 – São Chico Laureano 
5066 – Plácido Acácio Rodrigues Conde – 
Cabanha Picada – Lavras do Sul, RS
Reservada Grande Campeã – box 81 – São Chico 

R 5221 - Manuel e Renato Rossell Sarmento – 
Estância São Francisco – Bagé, RS
3ª Melhor Fêmea – box 82 – Rincão Querência 
Nacho Long 2016 – Ramiro Silveira – Cabanha 
Rincão Querência – Arroio Grande, RS
4ª Melhor Fêmea – box 83 – São Chico Laureano 
5169 – Manuel e Renato Rossell Sarmento – 
Estância São Francisco – Bagé, RS

Raça Hampshire Down
Grande Campeão – box 127 – WBB 3025 – Wilson 
Belloc Barbosa – Cabanha São Caetano – 
Santana do Livramento, RS
Reservado Grande Campeão – box 128 – WBB 
3021 – Wilson Belloc Barbosa – Cabanha São 
Caetano – Santana do Livramento, RS
3º Melhor Macho – box 124 – Dom rosa 338 – 
Gabriele Braibante Pereira – Cabanha Dom Rosa – 

São Pedro do Sul, RS
4º Melhor Macho – box 123 – Dom Rosa 339 – 
Gabriele Braibante Pereira – Cabanha Dom Rosa 
– São Pedro do Sul, RS
Grande Campeã – box 96 – Dois I 204 – Rafael 
Ramos Lisboa – Cabanha Aroeira – Cachoeira do 
Sul, RS

Reservada Grande Campeã – box 104 – Taíco 14 
– Dênis Stringuini Silva – Cabanha Sanga Funda – 
Cachoeira do Sul, RS
3ª Melhor Fêmea – box 99 – Dois I 207 – Rafael 
Ramos Lisboa – Cabanha Aroeira – Cachoeira do 
Sul, RS
4ª Melhor Fêmea – box 110 – W.B de São Caetano 
3138 – Wilson Belloc Barbosa – Cabanha São 
Caetano – Santana do Livramento, RS
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ile de france presente na 33ª fenovinos - lavras do sul 2021

www.agropecuariadocevida.com.br

Agropecuária Doce Vida

Grande Campeão
ADV Pakar 149

Nasc: 03/08/2019
ADV 163 x ADV 24

Reservada Grande Campeã
ADV  158

Nasc: 06/08/2019
ADV 968 x ADV 098

conquistamos também Melhor fêmea rústica, lote grande campeão de fêmeas PO
nosso ile de france estará na expointer 2021

@agropecuariadocevida
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Cabanha Nossa Senhora da Conceição
de Jorge Augusto Szczypior

Grande Campeã Texel NCO
RFS NC 189

Nasc: 20/08/2020
RFS NC 130 x RFS NC 122

33ª Fenovinos/2021 Expointer 2014

Grande Campeão Texel NC
RFS NC 01

Destaques na Fenovinos 2021
3º Melhor Macho NC-C

Campeão, Reservado e 3º Melhor Borrego Júnior
3º Melhor Borrego Menor NC-C

Destaques na Expointer 2017
Grande Campeão Texel NC 

RFS NC 07

Informações:
(41) 99984-9225 | jorgeszczypior162@gmail.com

Balsa Nova - PR

Rústicos
Trio Grande Campeão de Fêmeas PO – Lote 130 
(Dom Rosa 390 – Dom Rosa 331 – Dom Rosa 391) 
– Gabriele Braibante Pereira – Cabanha Dom Rosa 
– São Pedro do Sul, RS
Melhor Fêmea Rústica – Dom Rosa 390

Raça Texel
Grande Campeão – box 184 – Amado 602 – 
Juliano Kalil Gonçalves – Cabanha Dom Amado 
– Hulha Negra, RS

Reservado Grande Campeão – box 185 
– Gran Reserva POI-UK TE 482 – Ribemar 
Empreendimentos Agropecuáriios S/A – Maringá, 
PR
3º Melhor Macho – box 183 – Do Bento 035 – 
Rafael Lopes Ariza – Cabanha São Bento – Porto 
Alegre, RS
4º Melhor Macho – box 186 – Amado 363- 
Eduardo Afonso Bison – Cabanha Velho Oeste 
– Vargeão, SC
Grande Campeã – box 146 -  Matarazzo 
1573 – Condomínio Ivon da Silva – Cabanha 
Matarazzo – Pedro Osório, RS
Reservada Grande Campeã – box 159 -  Castiel 
1015 – Iara Castiel/Adriana C. de Mattos/José 
Thiago de Mattos – Cabanha Forqueta – Santiago, 
RS
3ª Melhor Fêmea – box 1369 – Gran Reserva 
POI-UK TE 745 – Ribemar Empreendimentos 

Agropecuários SA – Maringá, PR
4ª Melhor Fêmea – box 160 – Castiel 1013 - Iara 
Castiel/Adriana C. de Mattos/José Thiago de 
Mattos – Cabanha Forqueta – Santiago, RS
Rústicos
Trio Grande Campeão de Fêmeas PO – Lote 
191 (Santamariense 706 – Santamariense 708 – 
Santamariense 710_ - Ricardo e Roberto Bitencourt 
– Cabanha Santa Maria – Santa Maria, RS
Melhor Fêmea Rústica – Santamariense 706

Raça Ile de France
Grande Campeão – box 214 – ADV Pakar 149 
– Ivone Schroeder – Agropecuária Doce Vida – 
Alegrete, RS

Reservado Grande Campeão – box 212 – 
Deleboca 135 – Luiz Giovani e Luiz Gustavo de 
Pellegrini – Cabanha Deleboca – Bagé, RS

3º Melhor Macho – box 216 – Luizinha 1158 – Luis 
Carlos e José Otávio Nunes Maggi – Cabanha 
Luizinha/Fazenda Thomé – São Francisco de 
Paula, RS
4º Melhor Macho – box 215 – La Invernada IA 
1380 – Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti 
de Oliveira – Cabanha da Divisa – Cruz Alta, RS
Grande Campeã – box 205 – São Paulino 1748 – 
Luiz Alfredo Horn Júnior e Filhos – Cabanha São 
Paulino – Vacaria, RS

Reservada Grande Campeã – box 200 – ADV 
158 - Ivone Schroeder – Agropecuária Doce Vida 
– Alegrete, RS
3ª Melhor Fêmea – box 202 – La Invernada IA 
1399 - Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti 
de Oliveira – Cabanha da Divisa – Cruz Alta, RS
4ª Melhor Fêmea – box 206 – São Paulino 1589 
– Luiz Alfredo Horn Júnior e Filhos – Cabanha São 
Paulino – Vacaria, RS
Rústicos
Trio Grande Campeão de Fêmeas PO – Lote 224 
(ADV 188 – ADV 178 – ADV 204) - Ivone Schroeder 
– Agropecuária Doce Vida – Alegrete, RS
Melhor Fêmea Rústica – ADV 188

Raça Suffolk
Grande Campeão – box 230 – Fazenda Descanso 
IA 999 – João Augusto Botelho do Nascimento – 
Fazenda Descanso – São Martinho da Serra, RS
Reservado Grande Campeão – box 233 – 
Fazenda Descanso 971 - João Augusto Botelho do 

Grande Campeã Ile de France
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Nascimento – Fazenda Descanso – São Martinho 
da Serra, RS
3º Melhor Macho – box 232 – Fazenda Descanso 
969 - João Augusto Botelho do Nascimento – 
Fazenda Descanso – São Martinho da Serra, RS
Grande Campeã – box 229 – Fazenda Descanso 
980 – Caethana de Lara Savian do Nascimento – 
Fazenda Descanso – São Martinho da Serra, RS
Reservada Grande Campeã – box 228 – Fazenda 
Descanso 1032 - João Augusto Botelho do 
Nascimento – Fazenda Descanso – São Martinho 
da Serra, RS
3ª Melhor Fêmea – box 225 – Fazenda Descanso 
IA 1080 – João Augusto Botelho do Nascimento – 
Fazenda Descanso – São Martinho da Serra, RS
4ª Melhor Fêmea – box 226 – Fazenda Descanso 
IA 1072 - João Augusto Botelho do Nascimento – 
Fazenda Descanso – São Martinho da Serra, RS

Raça Poll Dorset

Grande Campeão – box 239 – Panda 3848 – 
Amanda Machado Brandão – Fazenda do Sabiá 
– Aceguá, RS

Grande Campeã – box 237 – Cupincha 02 – Vilson 
Rogério Weige Marth – Camaquã, RS

Reservada Grande Campeã – box 236 – Cupincha 
08 - Vilson Rogério Weige Marth – Camaquã, RS
3ª Melhor Fêmea – box 234 – Cupincha 10 - Vilson 
Rogério Weige Marth – Camaquã, RS

Raça Dorper

Grande Campeão – box 265 – Cabanha Sartor 
Fortunato 101 – Luis Augusto Carniel – Cabanha 
Água Branca – Francisco Beltrão, PR

Reservado Grande Campeão – box 267 – DCM 
Lucco TE 208 – Cordeiro Medalha – Cabanha 
São Miguel Arcanjo – Rolândia, PR
3º Melhor Macho – box 264 – Bicadorper 141 – 
Sidinei Mendes Jaques – Fazenda Santa Sophia 
– São Pedro do Sul, RS
4º Melhor Macho – box 266 – Dorper Obelisco 
Tork JR 331 – Marco Aurélio Silva Sanchotene – 
Cabanha Obelisco – Dom Pedrito, RS
Grande Campeã – box 255 – Bicadorper 50 – 
Sidinei Mendes Jaques – Fazenda Santa Sophia 
– São Pedro do Sul, RS
Reservada Grande Campeã – box 253 – 
Carniel 01 – Luis Augusto Carniel – Cabanha 
Água Branca – Francisco Beltrão, PR
3ª Melhor Fêmea – box 256 – Buria 6868 – 
Sidinei Mendes Jaques – Fazenda Santa Sophia 
– São Pedro do Sul, RS
4ª Melhor Fêmea – box 252 – Cabanha Castelli 
56 – Alex Castelli – Cabanha Castelli – Getúlio 
Vargas, RS

Raça Crioula

Grande Campeão – box 280 – Sobrado Brando 
238 – Gilson Rudinei Pires Moreira – Cabanha 
Sobrado Branco – Canguçu, RS

Reservado Grande Campeão – box 277 – 
Sobrado Branco 290 – Gilson Rudinei Pires 
Moreira – Cabanha Sobrado Branco – Canguçu, 
RS

3º Melhor Macho – box 278 – Sobrado Branco 
274 – Amilcar Jardim Matos – Agropecuária 
Santa Isabel – Bagé, RS

Grande Campeã – box 273 – Sobrado Branco 
291 – Gilson Rudinei Pires Moreira – Cabanha 
Sobrado Branco – Canguçu, RS

Reservada Grande Campeã – box 272 – 
Sobrado Branco 301 – Antonio e Rafael Paim – 
Cabanha Quatro Amigos – Muitos Capões, RS

3ª Melhor Fêmea – box 270 – Dom Levino 09 – 
Amilcar Jardim de Matos – Agropecuária Santa 
Isabel – Bagé, RS

4ª Melhor Fêmea – box 276 – Sobrado Branco 
267 – Amilcar Jardim Matos – Agropecuária 
Santa Isabel – Bagé, RS

Naturalmente 
Coloridos

Campeão Corriedale NCC – box 285 – JSF 
do Espinilho NC 425 – Joaquim Soares Neto – 
Cabanha Espinilho – Bagé, RS

Reservado Campeão Corriedale NCC – box 
286 – JSF do Espinilho NC 431 - Joaquim 
Soares Neto – Cabanha Espinilho – Bagé, RS

3º Melhor Macho Corriedale NCC – box 287 
– Campo Sereno NC 17 – Oscar Francisco 
Silveira Collares – Estância São Leonardo – 
Bagé, RS

Campeã Corriedale NCC – box 283 – Don 
Leonardo Bem Vinda NC 141 – Oscar Francisco 
Silveira Collares – Estância São Leonardo – 
Bagé, RS

Reservada Campeã Corriedale NCC – box 281 
– JSF do Espinilho NC 414 – Joaquim Soares 
Neto – Cabanha Espinilho – Bagé, RS

3ª Melhor Fêmea Corriedale NCC – box 282 – 
JSF do Espinilho NC 408 - Joaquim Soares Neto 
– Cabanha Espinilho – Bagé, RS

4ª Melhor Fêmea Corriedale NCC – box 284 
– Don Leonardo Bem Quista NC 140 – Oscar 
Francisco Silveira Collares – Cabanha São 
Leonardo – Bagé, RS

Campeão Romney Marsh NCC – box 288 – 
São Chico NC 508 – Manuel e Renato Rossell 
Sarmento – Estância São Francisco – Bagé, RS

Campeão Hampshire Down NCO – box 289 
– Passo D’Areia King Kong 01 – Mauro Vili 
Scheffel – Cabanha Passo D’Areia – Cachoeira 
do Sul, RS

Campeão Hampshire Down NCPA – box 295 – 
Caçador NC 2 – Nelson e Daniel Bennemann – 
Cabanha Rio Branco – Cachoeira do Sul, RS

Campeã Hampshire Down NCC – box 290 
– MF da Divisa HD NC 03 – Maria Fernanda 
Cerutti de Oliveira – Cabanha da Divisa – Cruz 
Alta, RS

Campeã Hampshire Down NCPA – box 292 
-  Passo D’Areia NC 2 – Mauro Vili Shceffel – 
Cabanha Passo D’Areia – Cachoeira do Sul, RS

Reservada Campeã Hampshire Down NCPA – 
box 293 – JM da Divisa NC 05 – Maria Fernanda 
Cerutti de Oliveira – Cabanha da Divisa – Cruz 
Alta, RS

3ª Melhor Fêmea Hampshire Down NCPA – 
box 291 – Taíco NC 01 -  Dênis Striguini Silva – 
Cabanha Sanga Funda – Cachoeira do Sul, RS
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Campeão Texel NCC – box 315 – Don Enick NC 
227 – Elton José Barreto Enick – Cabanha Don 
Enick – Santana do Livramento, RS

Reservado Campeão Texel NCC – box 316 
– Pit Bull NC 32 – Pio Valdir Roos da Silva/
Jéssica Cavalheiro da Silva – Cabanha Pitbull – 
Cachoeira do Sul, RS

3º Melhor Macho Texel NCC – box 306 – RFS 
NC 185 – Jorge Augusto Szczypior – Sítio Nossa 
Senhora da Conceição – Balsa Nova, PR

4º Melhor Macho Texel NCC – box 313 – Velho 
Oeste NC 313 – Eduardo Afonso Bison – 
Cabanha Velho Oeste – Vargeão, SC

Campeão Texel NCPA – box 325 – Don Enick 
NC 199 – Matias Henrique Locatelli Luft – 
Cabanha Taraguy – Ibirubá, RS

Campeã Texel NCO – box 296 – RFS 189 - 
Jorge Augusto Szczypior – Sítio Nossa Senhora 
da Conceição – Balsa Nova, PR

Campeã Texel NCC – box 301 – Pit Bull NC 40 
- Pio Valdir Roos da Silva/Jéssica Cavalheiro da 
Silva – Cabanha Pitbull – Cachoeira do Sul, RS

Reservada Campeã Texel NCC – box 300 – 
Velho Oeste NC 206 – Eduardo Afonso Bison – 
Cabanha Velho Oeste – Vargeão, SC

3ª Melhor Fêmea Texel NCC – box 304 – Don 
Enick NC 214 – Elton José Barreto Enick – 
Cabanha Don Enick – Santana do Livramento, 
RS

4ª Melhor Fêmea Texel NCC – box 297 – Don 
Enick NC 318 - Elton José Barreto Enick – 
Cabanha Don Enick – Santana do Livramento, 
RS

Rústicos 

Trio Campeão de Fêmeas NCC – Lote 326 (Pit 
Bull NC 50 – Pit Bull NC 51 – Pit Bull NC 52) - 
Pio Valdir Roos da Silva/Jéssica Cavalheiro da 
Silva – Cabanha Pitbull – Cachoeira do Sul, RS

Melhor Fêmea Rústica Texel NCC – Pit Bull 
NC 50

Trio Campeão de Fêmeas NCPA – Lote 
327 (Da Malhada NC 182 – Da Malhada NC 
180 – Da Malhada NC 181) – Marcelo Martins 
Machado – Fazenda Malhada – Cachoeira do 
Sul, RS

Melhor Fêmea Rústica Texel NCPA – Da 
Malhada NC 180 

Grande Campeão Ile de France NCO – box 330 
– Deleboca 4 – Luiz Giovani e Luiz Gustavo De 
Pellegrini – Cabanha Deleboca – Bagé, RS

Campeão Ile de France NCC – box 334 – JM 
da Divisa NC 95 – Janette Terezinha, Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira – Cabanha da Divisa 
– Cruz Alta, RS

Reservado Campeão Ile de France NCC – box 
333 – Deleboca NC 99 – Luiz Giovani e Luiz 
Gustavo De Pellegrini – Cabanha Deleboca – 
Bagé, RS

3º Melhor Macho Ile de France NCC – box 335 
– Deleboca 87 – Luiz Giovani e Luiz Gustavo De 
Pellegrini – Cabanha Deleboca – Bagé, RS

Grande Campeã Ile de France NCO – box 328 
– Deleboca NC 3 – Luiz Giovani e Luiz Gustavo 
De Pellegrini – Cabanha Deleboca – Bagé, RS

Reservada Grande Campeã Ile de France 
NCO – box 329 – Deleboca 1 - Luiz Giovani e 
Luiz Gustavo De Pellegrini – Cabanha Deleboca 
– Bagé, RS

Campeã Ile de France NCC – box 332 – 
Deleboca NC 78 - Luiz Giovani e Luiz Gustavo 
De Pellegrini – Cabanha Deleboca – Bagé, RS

Reservada Campeã Ile de France NCC – box 
331 – JM da Divisa NC 216 - Janette Terezinha, 
Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira – Cabanha 
da Divisa – Cruz Alta, RS

Campeã Ile de France NCPA – box 336 – JM 
da Divisa NC 132 - Janette Terezinha, Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira – Cabanha da Divisa 
– Cruz Alta, RS

Cabanha Água Branca

Grande Campeão 
33ª Fenovinos - Lavras do Sul 2021

Cabanha Sartor 
Fortunato 101
Nasc: 01/07/2019

CPM Sete 304 x 
Cabanha Sartor

Cibele 049

D
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Outros destaques da Água Branca
na 33ª Fenovinos

- Reservada Grande Campeã

- Reservada Campeã Ovino do Futuro
- Reservada, 3ª e 4ª Ovino 

do Futuro Maior

- Reservado e 3º Melhor 
Borrego Maior

Cabanha Água Branca - Francisco Beltrão - PR - (46) 99916-2543
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A ARCO, aliada ao anseio das Associações 
Promocionais de Raça e dos produtores de genéti-
ca, homologou, através de Termo de Cooperação, 
duas empresas que trabalharão com o Melhora-
mento Genético de Ovinos – a BioData que im-
plantará o Programa BestSheep e o Programa de 
Avanço Genético Ovino – ProAGO.

As duas empresas já estão em atividade e 
trabalhando, principalmente junto às Associa-
ções Promocionais de Raça e estimulando os cria-
dores a implantar os sistemas de DEP’s em suas 
propriedades. A Superintendência do Serviço 
de Registro Genealógico da ARCO, acompanhou 
todo o processo, fez reuniões para que a efetiva-

ção dos programas fosse segura e representasse o 
avanço desejado para as raças ovinas.

“O melhoramento genético é uma realidade 
para várias espécies e os ovinos não poderiam 
ficar de fora” avalia a médica veterinária e supe-
rintendente suplente do SRGO da ARCO, Magali 
Moura. “Um programa desenvolvido especifica-
mente para ovinos só trará crescimento e renta-
bilidade e, quem sabe, num futuro muito próximo 
a abertura de mercados internacionais interessa-
dos na genética ovina brasileira” conclui Magali.

O zootecnista Fernando Amarillo Silveira 
(foto pag 24), coordenador e criador do ProAGO 
que atualmente avalia animais das raças Corrie-

Melhoramento Genético 
de Ovinos, uma realidade 
presente

Programas de Melhoramento ///
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Grande Campeão 
Hampshire Down
33ª Fenovinos/2021

WBB 3025

Reservado
Grande Campeão 
Hampshire Down
33ª Fenovinos/2021

WBB 3021

Outros destaques:
4ª Melhor Fêmea, 

Reservada, 3ª e 4ª Melhor Borrega Menor
Campeão e Reservado Ovino Jovem

Campeão e Reservado Campeão Ovino Adulto
Campeão Progenie de Pai com WBB 1629

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES

Wilson Belloc Barbosa e Márcia Bastos Barbosa
(55) 99682-45280 | (55) 99925-3103

Cabanha São Caetano - Ovinos
Santana do Livramento - RS

dale, Texel, Hampshire Down, Poll Dorset e ani-
mais em regime de cruzamento, diz que houve 
uma crescente de interessados, tanto cabanhas 

buscando entregar reprodutores avaliados ao 
mercado, como rebanhos comerciais buscando 
avaliar seus animais para saber qual é o animal 

Borregas avaliadas pela ProAGO
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Pedro Osório - RS

Condomínio Ivon da Silva

Telefones:
+55 53 99957-8585
+55 53 3015-2311

Grande Campeã Texel
33ª Fenovinos Lavras do Sul 2021

Matarazzo 1573
Nasc: 19/07/2020

São Dionísio 1078 x Matarazzo 1090

Outras premiações:

Campeão e Reservado 
Borrego Menor

Campeã, Reservada e 4ª Melhor 
Borrega Menor

cabanhamatarazzo

detentor das melhores DEP para seu sistema. 
“Mas não é de hoje, deve ser uma visão do meu 
avô, ovinocultor, que quando eu tinha 4 anos 
deve ter sussurrado no meu ouvido que o futu-
ro ou salvação da nossa ovinocultura, era a pro-
fissionalização. Assim, hoje acredito que sou um 
privilegiado por poder contribuir na transforma-
ção da ovinocultura, somando ao que a ARCO a 
muito tempo já vem selecionando os melhores 
animais fenotipicamente, agora posso fazer par-
te do processo e lá na ponta poderei usar animais 
com DEP em meu rebanho”, diz Silveira. 

Segundo ele, em janeiro de 2021 já foram pu-
blicadas as primeiras avaliações genéticas oriun-
das de criadores vinculados a seus respectivos 
programas de melhoramento genético e já houve 
procura por reprodutores avaliados.

A BioData formada pelo zootecnista Lean-
dro Lunardini Cardoso, eng. Agrônomos Rodrigo 
Fagundes Costa e Gabriel Soares Campos e pelo 
médico veterinário Bruno Machado Teixeira 
(foto D), pretende trabalhar com o melhoramento 
de ovinos e caprinos através do Programa Best-
Sheep. 

Teixeira, um de seus membros, está bastante 
otimista com o trabalho e, principalmente, com 
as possibilidades e oportunidades de crescimento 
que o programa está apto a trazer para a ovino-
cultura brasileira. “Já temos conhecimento da efi-
ciência genética de várias raças e vários animais, 
mas precisamos deixar isso documentado através 
de um programa de melhoramento que vai chan-

celar as potencialidades de tais animais” aponta o 
médico veterinário. 

Segundo ainda Teixeira “um programa de 
avaliação genética serve para medir característi-
cas que tenham importância econômica na lucra-
tividade do sistema de produção, de maneira que 
é uma ferramenta para aprimorar o processo de 
seleção dos animais com foco no mercado”, con-
clui.

O programa BestSheep, já oficializou formal-
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Fernando Amarillo Silveira
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mente com a Associação Brasileira de Criadores 
de Ile de France - ABCIF de forma institucional, 
além de já ter clientes das raças, Texel, Border 
Leicester, Hampshire Down, Ideal, Dorper, Poll 
Dorset, Corriedale e cruzamentos industriais.

As duas empresas têm grandes expectati-
vas e apontam a importância do apoio da ARCO 
e de seu corpo técnico. Quem ganha é a ovino-
cultura.

 Assim o melhoramento genético pode in-
crementar os níveis produtivos, selecionando 
carneiros para os sistemas que possuam as me-
lhores DEPs conforme os objetivos de seleção e 
descartando as piores matrizes dos nossos reba-
nhos. As avaliações genéticas vão proporcionar 
a seleção de animais mais robustos e efi cientes, 
capazes de incrementar as receitas sem aumen-
tar os custos.

Campeã Texel NC-C
Da Malhada NC 158

Nascida em 2019

Consquistamos também 
Campeão e Reservado Campeão Borrego Menor NC-C
Melhor Fêmea Texel, Lote Campeão de Fêmeas NCPA

33ª Fenovinos - Lavras do Sul 2021

Estaremos na Expointer 2021!

 | Informações: (55) 99969-6464@cabanhamalhada

Marcelo Martins Machado

Contatos BioData
biodata@biodatascience.com.br

53-999613469

Contatos ProAgo
proagovina@gmail.com

famarilhosilveira@gmail.com
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Bruno Teixeira
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Cabanha São Paulino

Grande Campeã Ile de France
33ª Fenovinos - Lavras do Sul 2021

Luiz Alfredo Horn Jr. e Filhos

São Paulino 1748
Nasc: 10/05/2019
São Paulino 1368 x São Paulino 1375

Esperamos os amigos
da São Paulino na Expointer 2021

Venda Permanente de Reprodutores e Matrizes
(54) 99972-6220

A raça Texel encontrou motivos suficien-

tes para comemorar a realização da I Exposição 

Estadual, realizada na cidade de Indaial em San-

ta Catarina. Vários fatores contribuíram para o 

sucesso do evento, desde a cedência do local pri-

vilegiado da família Ziehlsdorff, com suas insta-

lações, acomodações e bem receber, em um dia 

muito agradável, passando pela organização do 

evento, destacada premiação para vencedores, 

participantes e patrocinadores, cobertura tele-

visiva e culminando com a qualidade genética 

dos animais expostos.

Estiveram em pista 72 animais dos 80 ins-

critos, representando 14 criatórios do Estado, 

que se deslocaram de diversos municípios ca-

tarinenses. O julgamento de admissão foi rea-

lizado pela nova técnica catarinense Cintia Ca-

margo Kleis e o julgamento morfológico ficou a 

cargo do experiente técnico Gastão Pereira Cor-

deiro Neto, de Ponta Grossa, Paraná.

O jurado parabenizou a todos pela iniciati-

va do evento e orientou os expositores sobre o 

seu julgamento, que seria de avaliar os animais 

por comparação, observando 3 critérios: pureza 

racial, ausência de defeitos que comprometes-

I EXPOSIÇÃO EStADUAL DE tEXEL 
EM SANtA CAtARINA

Pista de Julgamento

Secretaria

Exposição ///
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Av. General Osório, 1052 | (53) 3241-1166 | 99972-1224 | Bagé - RS

Angus e Hereford, Ovinos Corriedale e Cavalo Crioulo

Reservado 
Grande Campeão

JEP 1131
Nasc: 28/07/2019

Ruso Pejerrey 1067 x JEP 946

3º Melhor Macho
JEP 1229

Nasc: 03/08/2020
Ruso Pejerrey 1067 x JEP 938

Melhor Conformação

Resultados obtidos na 33ª Fenovinos
Lavras do Sul 2021

CORRIEDALE

3ª e 4ª Melhor Fêmea
Campeão e Reservado Ovino Júnior

sem a performance e a qualidade carniceira dos 

animais. Expressou também o seu orgulho de 

pertencer ao quadro técnico da ARCO, entidade 

maior da ovinocultura brasileira.

Destacamos a presença do Prefeito Muni-

cipal, que elogiou a promoção do evento, valo-

rizando a criação de ovinos em Indaial; dos pre-

sidentes da Brastexel e da Associação Brasileira 

dos Ovinos Naturalmente Coloridos, respec-

tivamente Ênio Muller e Cacaio Collares, que 

vieram prestigiar os expositores e criadores de 

Texel e de Texel NC; bem como do presidente da 

Associação Catarinense de Criadores de Ovinos, 

José Volnir, que ressaltou o potencial da ovino-

cultura em Santa Catarina, ajudando também 

as pequenas propriedades a obter mais renda 

com a criação de ovinos, bem como é uma ativi-

dade diversificada para os produtores de grãos. 
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O anfitrião Nelson e a técnica Cinthia

Jurado Gastão Pereira Cordeiro Neto

Expositores reunidos em Indaial
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A ARCO, atendendo convite do anfitrião 

do evento, o criador Nelson Eduardo Ziehl-

sdorff e compreendendo a importância do 

evento, esteve representada por sua vice-pre-

sidente Elisabeth Lemos e da diretora secretá-

ria Cristina Ribeiro, que parabenizaram a or-

ganização do evento e a qualidade do material 

apresentado pelas cabanhas participantes, que 

certamente estarão em maior número na se-

gunda edição a ser realizada em 2022, fazendo 

com que a Exposição Estadual se consolide.

O sucesso deste evento faz com que os di-

rigentes das Associações envolvidas pensem 

em realizar uma Exposição Nacional da raça 

Texel nos próximos anos em Indaial, “já há a 

vontade, faltam definir alguns detalhes”, como 

afirmou o presidente da Brastexel.

As Cabanhas Diamantina (retornando 

às pistas), de Victor Sopelsa e Velho Oeste, de 

Eduardo Bison alcançaram excelentes resulta-

Grande	Campeão	NC-O

33ª
	F
	E
	N
	O
	V
		I
	N
	O
	S

Passo	D’Areia	King	Kong	01
Nasc:	21/07/2019
Passo	D’Areia	NC

1º	exemplar	Hampshire	Down	NC	-	PO
registrado	no	Brasil

Campeã	NC-PA
Passo	D’Areia	NC	2

Nasc:	2019

Informações:	(51)	98604-0770	|							(51)	99948-5710	|	mauro.vs@hotmail.comes:	(51)	98604-0770	|							(51)	99948-5710	|	maur

Mauro	Vili	Schefel
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Sra. Sonia recebeu a todos com muita simpatia

Homenagem a jovem Paola Correa
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COXILHA VERDE

VENDA PERMANENTE
DE REPRODUTORES

Caixa Postal, 13
CEP: 97.340-000

São Sepé - RS

edemundofg@gmail.com

Edemundo Ferreira Gressler

A morada do Ideal

Reservada Grande Campeã
33ª Fenovinos

Coxilha Verde 2462

3º Melhor Macho
Melhor Conformação

33ª Fenovinos

Coxilha Verde 2075

dos, a primeira conquistando a Grande Cam-

peã, a 4ª Melhor Fêmea, o 3º e o 4º Melhor Ma-

cho Texel PO, enquanto que a segunda recebeu 

a premiação de Grande Campeão e 3º Melhor 

Macho Texel PO e Grande Campeão PO e Gran-

de Campeã RGB Texel NC.

Vale também destacar a participação vi-

toriosa da SRC Farms, da Sangue Catarinense 

e Reichardt, respectivamente de Nelson Edu-

ardo Ziehlsdorff, Lucas Roscamp e Andrei Rei-

chart. (veja resultado anexo). 

Também estiveram presentes as Cabanhas 

Serra Alta (Sergio Kuppel Lima), Molinari (Ro-

drigo Molinari), São Sebastião (Marcos Lessa), 

Arco Ìris (Adilson Eckel), Herança do Pai (Gilson 

Adancheski), Celeiro Vivo (Sergio Luiz Faccin), 

MJM (Matheus José Machado), Izidorio ( João 

Vicente Izidorio) e Santa Apolônia (Cintia Ca-

margo Kleis).

SRC Farms

Nelson Eduardo Ziehlsdorff, anfritrião 

deste evento ao lado de seus amáveis pais Sô-

nia e Nelson, representa a empresa canadense, 

aqui Semex do Brasil, sediada em Blumenau. 

Como criador, Nelson foi expoente na criação 

Roberto Azambuja foi o narrador do julgamento

Escarapelas, faixas e troféus oferecidos

Caprichosas instalações da SRC Farms

Ex
po

si
çõ

es
 ///



|    31

Grande Campeão
Fazenda Descanso IA 999

Nasc: 03/09/2020

Destaques na 
33ª Fenovinos

Lavras do Sul 2021

Grande Campeã
Fazenda Descanso 980

Nasc: 12/08/2019

Destaques na 
33ª Fenovinos

Lavras do Sul 2021

TEXEL
Fêmeas PO
Grande Campeã e Campeã Borrega Menor 
– Diamantina 1000, Cr. e Exp. Victor Sopelsa, 
Cabanha Diamantina, Irani, SC

Reservada Grande Campeã e Campeã Ovino 
Adulto – Sangue Catarinense 154, Cr. e Exp. 
Lucas Roscamp, Cab. Sangue Catarinense, 
Monte Castelo, SC

3ª Melhor Fêmea e Campeã Ovino Jovem – 
Amado 584, Exp. Nelson Eduardo Ziehlsdorff, 
Cab. SRC Farm, Indaial, SC
4ª Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Menor - Diamantina 1001, Cr. e Exp. 
Victor Sopelsa, Cabanha Diamantina, Irani, SC

Fêmeas RGB
Grande Campeã e Campeã Borrega Maior - 
Reichardt 69, Cr. e Exp. Andrei Reichardt, Cab. 
Reichardt, Bela Vista do Toldo, SC

RESULTADOS I EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE TEXEL - INDAIAL – SC

de Jersey e Holandês, obtendo inúmeras pre-

miações para a sua Cabanha, uma das mais im-

portantes do País.

Por questões de logística, decidiu voltar-

se para a ovinocultura, escolhendo as raças 

Texel e Ile de France para o seu novo empre-

endimento, que vai se consolidar muito breve-

mente, tornando-se uma das destacadas caba-

nhas brasileiras, em vista da dedicação, foco e 

investimentos já feitos.

Hoje a SRC Farms, possui 70 fêmeas (50 

Texel e 20 Texel NC, mais 20 Ile de France, com 

uma estrutura completa em um cenário para-

disíaco, pode ser considerada como referência 

na ovinocultura, assim como foi na bovinocul-

tura leiteira, que no momento está parada, mas 

que, pelas terneiras que ainda estavam por lá, 

não será abandonada tão fácil. 

Nelson Eduardo, com seu talento empre-

endedor, está sendo uma excelente aquisição 

para o setor de ovinos de Santa Catarina e para 

o País. Através da Semex está intermediando 

a importação de 1.200 doses de sêmem para 16 

criadores do RS, SC e PR, facilitando a aquisi-

ção, como por exemplo, 10 doses para um cria-

dor.

As 4 melhores fêmeas Texel PO
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Grande Campeão 
Melhor Exemplar da Raça

Reservada Grande Campeã 

Romney Marsh na 33ª Fenovinos/Lavras do Sul 2021

São Chico 
Laureano

5217

São Chico 
R 5221

Destaque também para o Reservado Grande Campeão PO e Campeão NC-C

Nasc: 09/08/2020
102 Kg

Nasc: 10/08/2020
83 Kg

Machos PO
Grande Campeão e Campeão Ovino Sênior 
– Amado 363, Exp. Eduardo Bison, Cab. Velho 
Oeste, Vargeão, SC

Reservado Grande Campeão e Campeão 
Ovino Jovem – Castiel 850, Exp. Nelson 
Eduardo Ziehlsdorff, Cab. SRC Farms, Indaial, 
SC

3º Melhor Macho e Campeão Borrego Maior 
– Diamantina 991, Cr. e Exp. Victor Sopelsa, 
Cabanha Diamantina, Irani, SC

4º Melhor Macho e Campeão Borrego Menor 
- Diamantina 995, Cr. e Exp. Victor Sopelsa, 
Cabanha Diamantina, Irani, SC

TEXEL NC
Fêmeas PO
Grande Campeã e Campeã Borrega Junior 
– Agropecuária Maré NC TE A19, Exp. Nelson 
Eduardo Ziehlsdorff, Cab. SRC Farms, Indaial, 

SC

Fêmeas RGB
Grande Campeã e Campeã Borrega Maior – 
Velho Oeste NC 206, Cr. e Exp. Eduardo Bison, 
Cab. Velho Oeste, Vargeão, SC

Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Borrega Maior - Agropecuária Maré 
NC TE A92, Exp. Nelson Eduardo Ziehlsdorff, 
Cab. SRC Farms, Indaial, SC

3ª Melhor Fêmea e Campeã Borrega Junior 
– SRC NC13, Cr. e Exp. Nelson Eduardo 
Ziehlsdorff, Cab. SRC Farms, Indaial, SC

4ª Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior - Sangue Catarinense NC18, 
Cr. e Exp. Lucas Roscamp, Cab. Sangue 
Catarinense, Monte Castelo, SC

Machos NC
Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto 
– Velho Oeste NC71, Cr. e Exp. Eduardo Bison, 
Cab. Velho Oeste, Vargeão, SC

Reservado Grande Campeão e Campeão 
Ovino Jovem - Sangue Catarinense NC02, Cr. e 
Exp. Lucas Roscamp, Cab. Sangue Catarinense, 
Monte Castelo, SC

3º Melhor Macho e Campeão Borrego Menor 
- Velho Oeste NC131, Cr. e Exp. Eduardo Bison, 
Cab. Velho Oeste, Vargeão, SC

4º Melhor Macho e Reservado Campeão 
Borrego Menor - Sangue Catarinense NC20, 
Cr. e Exp. Lucas Roscamp, Cab. Sangue 
Catarinense, Monte Castelo, SC

As 4 melhores fêmeas Texel NC

Grande Campeã PO - Exp. Victor Sopelsa, 
Cab. Diamantina

Grande Campeã NC - cab SRC Farms

Grande Campeao NC Eduardo Bisón, Cab. 
Velho Oeste, Vargeão - SC

Grande Campeã NC PO - Cab. SRC Farms Grande Campeão PO - Exp. Eduardo Bisón,  
Cab. Velho Oeste - SC
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Grande Campeão Texel PO, criador Eduardo 
Bison
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Jovens Ovinocultores  ///

Diego Neves
Jovem Ovinocultor

S
ou criador de ovi-

nos da raça Dorper 

e White Dorper 

desde o início 

de 2016 quando 

adquiri meu primeiro reprodutor 

da raça Dorper. Logo em seguida 

vieram as matrizes, necessárias 

para começar o rebanho. No iní-

cio da minha criação eu tive uma 

parceria com um amigo próximo, 

que me ajudou primeiramente 

com a hospitalidade dos ovinos 
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em sua fazenda. Com o passar do tempo 

fomos participando de algumas feiras e 

aumentando o rebanho. Ao final de 2016 

começamos a nossa criação da raça Whi-

te Dorper adquirindo algumas matrizes 

e um reprodutor reconhecido e premia-

do em feiras, o que nos ajudou bastante 

a divulgar a nossa criação. Ficamos com 

a parceria durante um ano e ao final 

de 2017 fiz a escolha por criar a minha 

própria Cabanha, aonde continuaria a 

minha criação sozinho. A Cabanha San 

Diego está localizada na região de Balsa 

Nova – Paraná. Continuei com as partici-

pações em feiras, a principal feira que 

participei foi em Valinhos – São Paulo, 

onde ocorreu a 11ª Nacional Dorper & 

White Dorper ao final de 2017, sendo 

um marco importante para a Cabanha, 

pois adquiri meu principal reprodu-

tor da raça Dorper no Leilão ocorrido 

durante a feira batendo um recorde 

de preço. No dia seguinte este mesmo 

reprodutor foi consagrado Grande Cam-

peão Nacional 2017, após este evento a 

Cabanha ganhou renome e a procura 

por animais aumentou consequente-

mente. A partir desse momento houve 

uma grande procura de sêmen do nosso 

reprodutor e optamos por fazer coleta 

de sêmen para venda, assim como coleta 

de embriões, com isso nosso rebanho au-

mentou significativamente e em seguida 

também comecei a fazer inseminação na 

própria Cabanha, orientado pela veteri-

nária Tacia Bergstein Galan.

Durante esse período participei 

de várias feiras, como Expo Londrina, 

Agroleite, Efapi, com várias premiações, 

como o título de Grande Campeão da 

raça White Dorper, Agroleite 2018, Bi 

Grande Campeão da Efapi 2019 e Reser-

vado Grande Campeão, Expo Londrina 

2019.

Neste período de criação aprendi 

bastante sobre a raça e seus devidos 

cuidados, também tive assistência de 

criadores de outras cabanhas que com o 

passar do tempo viraram meus amigos, 

como o Pedro Henrique Tunes Ortiz, 

da Cabanha Cordeiro Medalha, e nosso 

atual técnico da ARCO, Amaro Mendes 

de Araujo, que me dá assistência e faz 

todo o serviço e processo de registro 

dos animais. Logo vieram os resultados, 

excelentes animais, fazendo com que a 

Cabanha fosse reconhecida por seu alto 

padrão genético, criando um vínculo 

com grandes e fiéis clientes. 

O gosto pela criação e lida do cam-

po veio através do meu avô João Magno 

Irulegui, que tinha fazenda em Santa-

na do Livramento, aonde ficava dias 

campeirando. Sua criação era de gado 

Nelore e Zebu para corte, e ovinos da 

raça Corriedale para consumo e comér-

cio da carne e da lã. Minha convivência 

com ele durou pouco pois ele faleceu 

em 1992, com 62 anos. Acredito que esse 

gosto por animais e lida de campo foi 

herdado desde pequeno, me espelhando 

no meu avô João Magno e ouvindo suas 

histórias da “Campanha”.

Atualmente tenho 32 anos. Além 

de muitos aprendizados durante este 

período, acredito que a ovinocultura 

me trouxe grandes amigos e momentos 

incríveis nessa trajetória, a união de 

alguns criadores e cabanhas fazem da 

ovinocultura uma família.

O gosto pela criação e lida 
do campo veio através do 
meu avô João Magno
Irulegui, que tinha fazenda
em Santana do Livramento, 
aonde ficava dias 
campeirando. 
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Eduardo Afonso Bison Vargeão - SCargeão - SCargeão - SCargeão - SC

Texel Naturalmente Colorido
Um avanço a cada geração

33ª Fenovinos 
Lavras do Sul 2021
Reservada Campeã

Texel NC-C
Velho Oeste NC 206 

Expointer Digital
2020

Campeão 
Texel NC-C

Velho Oeste NC 71

Expointer Digital
2020

Reservada Campeã
Texel NC-C

Velho Oeste NC 76

Informações: (49) 99978-6892 | eduardobison@hotmail.com

A Fazenda Escola da UNICRUZ
A Fazenda Escola da Universidade de Cruz Alta atende as di-

retrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação, Conselho 

Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior para os cur-

sos de Medicina Veterinária e Agronomia. Sendo assim, é um espaço 

para atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, através da 

realização de aulas práticas, ofi cinas de capacitação, dias de campo, 

eventos técnicos e condução de experimentos. Localizada no cam-

pus universitário, conta com uma ampla estrutura física (centros de 

manejo de bovinos, ovinos e equinos) e áreas de terra, distribuídas 

em lavouras de cultivo de grãos de inverno e verão, áreas de preser-

Fazenda Escola ///

FAZENDA ESCOLA DA UNICRUZ PROMOVE INOVAÇÃO 
NO ENSINO DA OVINOCULtURA
Há quase 5 anos, que se completam em outubro próximo, a Uni-
versidade de Cruz Alta  através de parte do seu corpo docente 
que atua diretamente na Fazenda Escola, vem desenvolvendo 
uma metodologia de ensino prático e aplicado na formação de 
profi ssionais diferenciados, além de gerar e validar tecnologias 
que alicerçam o crescimento do agronegócio na região. 

Luiz Felipe e Daniele Araldi
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Rancho Miguel 144-2021

Nascimento: 02/05/2021

Pai: Pollambi 080514/2008

Origem: Austrália

Rancho Miguel 158-2021

Nascimento: 02/05/2021

Pai: Ohio 50/14

Origem: Nova Zelândia

Rancho Miguel 167-2021

Nascimento: 04/05/2021

Pai: Gooramma 220/2017

Origem: Austrália

Rancho Miguel 121-2021

Nascimento: 30/04/2021

Pai: Gooramma 124/2018

Origem: Austrália

Rancho Miguel 137-2021

Nascimento: 01/05/2021

Pai: Gooramma 680/2019

Origem: Austrália

Rancho Miguel 147-2021

Nascimento: 02/05/2021

Pai: Tattykeel 642/06

Origem: Austrália

Rancho Miguel 108-2021

Nascimento: 19/04/2021

Pai: Panda 3478/2018

Rancho Miguel 118-2021

Nascimento: 29/04/2021

Pai: Gooramma 680/2019

Origem: Austrália

FAZENDA VILANOVA - RS

Rancho MiguelRancho Miguel

(51) 3748-9274 | (51) 98168-9448

Poll Dorset Rancho Miguel
Por onde se olha é só qualidade
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vação permanente, área de pastagens nati-

vas, pastagens nativas melhoradas e pasta-

gens cultivadas de inverno e de verão. 

Considerada um grande laboratório 

a céu aberto a Fazenda Escola é palco para 

mais de 1000 alunos das ciências agrárias 

da instituição que frequentam suas estru-

turas em aulas práticas, eventos técnicos, 

estágios, cursos de capacitação, dia de cam-

po entre outros eventos promovidos pelo 

Curso de Medicina Veterinária. 

Em junho de 2016 a Universidade 

se credenciou na Associação Nacional de 

Criadores Herd Book Collares – ANC, como 

Cabanha Unicruz e em 2019 associou-se a 

ARCO, como o objetivo de selecionar ani-

mais da raça Corriedale. Desde então man-

tém no setor de ovinocultura um rebanho 

médio de 80 ovinos. Dentre os projetos con-

duzidos destaca-se as linhas: terminação 

de cordeiros, utilização do creep feeding, 

suplementação em pastagens cultivadas de 

inverno para matrizes, borregas e cordeiros, 

confinamento de cordeiros com dietas sem 

volumoso, técnicas reprodutivas como in-

seminação artificial, coleta e congelamento 

de sêmen e ultrassonografia.

Ensino interdisciplinar e 
aplicado a prática na Ovinocultura 

A metodologia de ensino trabalhada 

no Curso de Medicina Veterinária a par-

tir do quinto semestre tem foco no desen-

volvimento de atividades práticas diárias 

pelos dos acadêmicos dentro do setor de 

Fa
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Diego, Laura e Eduardo
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ovinocultura da Área de Produção 

Animal da Fazenda Escola.   

A cada semestre as turmas são 

envolvidas em atividades pontuais 

como técnicas reprodutivas, mane-

jo nutricional, avaliação forrageira, 

manejos sanitários entre outras, 

sendo todas executadas de forma 

interdisciplinar. O ensino está em-

basado no envolvimento dos alunos 

em todas as atividades diárias, cons-

truindo juntos o conhecimento do sistema produti-

vo como um todo. E se completa com a apresentação 

e discussão dos resultados em um evento que já está 

na sua 8ª edição, denominado “Seminário Interdis-

ciplinar da Área de Produção Animal da Fazenda 

Escola”. 

Além das atividades diárias que a turma exe-

cuta, também existem momentos de  participação 

em eventos promovidos pela comunidade como 

a Fenatrigo, cursos promovidos pelo SENAR/RS, 

Mostra Pecuária e Exposição de Ovinos e dias de 

campo. 

“O diferencial da metodologia de ensino prá-

tico que aplicamos junto aos cursos, já reconhecido 

por outras instituições e que visa a interação en-

tre a academia (transdisciplinariedade), o contex-

to produtivo, técnicos que já atuam no mercado e 

as demandas das empresas, é fundamental para a 

qualifi cação dos 

futuros profi ssio-

nais que a Uni-

cruz entrega para 

a comunidade”, de 

acordo com o prof. 

Luiz Felipe Borges.

Os projetos 

de ensino e pes-

quisa desenvol-

vidos na Fazenda 

Escola são viabi-

lizados pela exce-

lente estrutura fí-

sica institucional, 

recursos huma-

nos qualifi cados 

e também pelo 

suporte de empresas privadas. “A importância das 

parcerias se dá não só pela questão da viabilização 

fi nanceira, mas também pela forte aproximação e 

contribuição com uma visão ampla do mercado, 

da indústria e do setor rural, o que é fundamental 

para desenvolvermos em nossos acadêmicos uma 

visão geral do sistema de produtivo”, explica a prof. 

Daniele Furian Araldi.

Finalizando... 

 “Temos a certeza que as Universidades pre-

cisam, cada vez mais, contribuir de forma efetiva 

para o desenvolvimento da região onde estão in-

seridas. Na curta e intensa trajetória da Fazenda 

Escola da Unicruz avançamos 20 anos em 5. São 

notáveis e reconhecidas as mudanças positivas 

que vêm ocorrendo. Neste ambiente, os acadêmi-

cos materializam os conceitos curriculares, muitas 

vezes abstratos, através das vivências interdisci-

plinares práticas e cotidianas na ovinocultura”, de 

acordo com Luiz Felipe. 

“Desta forma, os alunos desenvolvem e exer-

citam habilidades necessárias a bons profi ssionais, 

como liderança, capacidade de trabalhar em gru-

po, tomada de decisões, resoluções de problemas e 

confl itos. Características que difi cilmente seriam 

trabalhadas em metodologias tradicionais de ensi-

no”, afi rma Daniele. 

O setor produtivo está sedento por respostas, 

enxergando nas parcerias com a Universidade, um 

conceito digno de investimento. “Sem a pretensão 

de sermos exemplo, mas acreditando que com este 

modelo de trabalho é possível atender as três esfe-

ras que tangenciam a função de uma universidade: 

o ensino, a pesquisa e a extensão. Convidamos a to-

dos a conhecerem e fazerem parte do nosso traba-

lho” fi nalizam os professores Luiz Felipe e Daniele.
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A SOLUÇÃO 
PARA ELIMINAR  
HELMINTOS 
EM ANIMAIS 
DE PRODUÇÃO.

Faça a leitura do código ao lado  com seu celular, ou acesse 
o site em: www.ghenvet.com.br/produtos/bioverm

BioVerm®

o primeiro e único 
controle biológico 
de verminose em 

ruminantes no 
Brasil 

+55 (19) 99675-7754
+55 (19) 3833-1822   
+55 (19) 99648-4967
andre.silva@ghevent.com
www.ghenvet.com.br

PROCURE NOSSA EQUIPE TÉCNICA

SAIBA MAIS AGORA!
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Visando contribuir com o desenvolvimento da 

ovinocultura paranaense e obter melhores informa-

ções sobre a realidade do setor, a Ovinopar - Associa-

ção Paranaense de Criadores de Ovinos - fechou uma 

parceria importante com algumas universidades do 

estado. O objetivo é, através de uma análise precisa da 

cadeia produtiva da carne ovina no Paraná, pensar e 

planejar projetos de extensão e fomento que venham 

de encontro com as reais necessidades da classe. 

Portanto, esse estudo será feito através da Aná-

lise SWOT (FOFA), um método de planejamento 

estratégico que engloba a análise de cenários para 

tomada de decisões, observando-se quatro fatores: 

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Esse tra-

balho será realizado sob a coordenação de Luiz Gon-

zaga Pego de Macedo, zootecnista, inspetor técnico 

da ARCO - Associação Brasileira de Criadores de Ovi-

nos , e professor da Universidade Estadual do Centro

-Oeste (Unicentro), de Guarapuava/PR.

Além dele, participarão do projeto mais 14 pro-

fessores de universidades do Paraná, entre elas:  Uni-

versidade Estadual de Maringá (UEM), bem como o 

campus Umuarama; Universidade Estadual de Lon-

drina (UEL); Universidade Estadual do Norte do Pa-

raná (UENP); Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG); Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE)   - campus Marechal Cândido Rondon; 

Universidade Federal do Paraná, em Curitiba; PUC 

Curitiba; Universidade Norte do Paraná (UNO-

PAR); Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), e Universidade Positivo (Curitiba). 

Dessa forma, para viabilizar a gestão dos traba-

lhos criou-se o Grupo Universitário de Apoio, Pesqui-

sa e Extensão em Ovinocultura do Paraná (GUAPEO

-PR), que terá o Professor Macedo na coordenação. 

A ideia é que o grupo seja agora permanente para 

outras ações futuras envolvendo estudos para o setor.

“Estamos diante de um grande desafio, mas 

acreditamos que é possível avançarmos e viabilizar-

mos uma ovinocultura enquanto negócio susten-

tável”, frisa o presidente da Ovinopar, Pedro Rocha. 

“Entendemos enquanto Associação representativa 

dos produtores de ovinos do Paraná que não se faz 

planejamento com sucesso sem ouvir a opinião e 

informações qualificadas a partir daqueles que re-

almente são a parte interessada e provavelmente os 

principais beneficiários dos resultados a partir desta 

visão. Por isso, resolvemos buscar parcerias para as-

sumir este desafio para que juntos consigamos atingir 

o objetivo de uma ovinocultura sustentável”.

Antes de mais nada vale destacar também que 

a Ovinopar está interagindo com vários órgãos a fim 

de evoluir na construção desta proposta. Entre eles, 

o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná 

(IDR), Federação da Agricultura e Serviço de Nacio-

nal de Aprendizagem Rural (FAEP/SENAR), Serviço 

Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), bem como outras universidades estaduais, 

federais e privadas, dentre outras interações.

Ovinopar fecha parceria com 
universidades para analisar a cadeia 
produtiva da carne ovina no Paraná
Para tanto, será utilizado um método de planejamento estratégico que engloba 
a análise de cenários para tomada de decisões, observando-se quatro fatores: 
forças, oportunidades, fraquezas e ameaças
Por Natália de Oliveira/Assessoria de Imprensa Ovinopar

Ovinopar ///
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Como vai funcionar o estudo?
Como citado anteriormente, a me-

todologia que será adotada pelo GUAPEO

-PR será a Análise de SWOT, que visa 

identificar e compreender os pontos fortes 

e fracos internamente, e as oportunidades 

e ameaças externas. Assim, a partir da interpretação 

das informações a Ovinopar poderá tomar decisões 

com maior probabilidade de acertos.

Para isso, os professores envolvidos no projeto 

elaborarão um questionário, que será enviado aos 

produtores rurais. Após a obtenção das respostas, se-

rão analisados pela equipe do GUAPEO-PR. Os resul-

tados serão apresentados e discutidos com a Ovino-

par, e demais parceiros do projeto para planejamento 

de ações que possam reduzir os pontos fracos, amea-

ças e otimizar os pontos fortes e oportunidades. 

“Desde já queremos pedir e contar com a cola-

boração de todos produtores rurais envolvidos com a 

ovinocultura e agradecer os parceiros envolvidos até 

então e dizer que o desafio é grande e estamos abertos 

a novas parcerias e contribuições. Pois haverá opor-

tunidade e necessidade da participação de todos du-

rante o desenvolvimento do projeto”, finaliza Pedro 

Rocha.
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Raças ///

NAtURALMENtE COLORIDOS

CABANHAS DOS CRIADORES DE 

OVINOS NATURALMENTE COLORIDOS

PARTICIPANTES DA 44ªEXPOINTER 2021

D
 ea lh ebna ocb aa

C                                                            

Bagé - RS

CABANHA LA FIGUEIRA
Ovinos Texel e TexelNC

                      

Pelotas/RS

M.S. Favorino José de Freitas Collares
         (53) 99955-8899 - oscarcollares@hotmail.com

M.S. Oscar Francisco Silveira Collares

BAGÉ / RS
BR 153 - Km 585 - Corredor dos Collares - 8 kmBR 153 - Km 585 - Corredor dos Collares - 8 km

OVINOS CORRIEDALE NATURALMENTE COLORIDOS

OVINOS NATURALMENTE
COLORIDOS
OVINOS NATURALMENTE
COLORIDOS
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 Durante a 33º 
Fenovinos,  que 
ocorreu entre os 
dias 02 e 05 de 
junho de 2021 em 
Lavras do Sul/RS, 
t o m o u  p o s s e  a 
nova diretoria da 
ABCONC. A nova 
gestão que atuará 
n o  b i ê n i o 
2 0 2 1 / 2 0 2 3 ,  t e m 
como presidente o 
médico veterinário 
Oscar Col lares, 
titular da Estância 
S ã o  L e o n a r d o 
(Bagé/RS) e criador 
de Corriedale NC.

        Cláudio Fontoura                             Luis Giovane Pelegrini         Favorino Collares
        João Augusto Botelho                    SUPLENTES                         Cíntia Klein
        Joaquim Soares                              Elton Enick                            Eduardo Bison
                                                                Diogo Bol                              Clara Vaz
                                                                Cíntia Klein

CDT ARCO  Titular: Eduardo Amato    Suplente: Oscar Collares

        Manuel Sarmento                          TITULARES                           Eduardo Amaro
     CONSELHO CONSULTIVO            CONSELHO FISCAL           CONSELHO TÉCNICO

        Eduardo Bison                                 Nilson Missel                       Joaquim Soares
        José Thiago de Mattos                    Alfredo Horn                         Fernanda Horn

Metas da nova administração ABCONC

Oscar Francisco Silveira Collares
PresidenteCleber Quadros Vieira

Vice Presidente
Cassiano Callegari

Secretário

Maurício Silveira
Vice SecretárioIlda Canova

Tesoureira
Adriana Castial Amaral

Vice Tesoureira

DIRETORIA ABCONC - Gestão 2021 / 2023

Acesse e conheça a linha completa de produtos

www.bagetti.com.br

1 - SOCIAIS
1.1- Integração Nacional, levando a
       Associação a todos os Estados
1.2- Criação do Departamento Jovem
       (efetuada)
1.3- Criação do Departamento de Artesãs
1.4- Tornar a sede na Expointer de uso 
       exclusivo do associado
1.5- Galeria dos ex-presidentes
1.6- Congraçamento em eventos
1.7- Propiciar transporte coletivo, para
       participações em exposições no 
       estado e outros
1.8- Realização de Exposição no Rodeio
       Internacional de Vacaria/RS 2022
1.9- Realização de Exposição Nacional
       em Lages/SC 2022

2 - INSTRUTIVAS

2.1- Cursos de jurados

2.2- Cursos de casqueamento

2.3- Cursos de apresentação de animais

       em exposição

2.4- Cursos de esquila

2.5- Cursos de modelos de criação de ovinos

2.6- Cursos de estruturas para criação de

        ovinos

2.7- Cursos sobre utilização de lã colorida

2.8- Discussão e instrução, permanente, do

       Standard Racial

2.9- O Informativo permanente de atividades

       eventos e participações junto a ARCO

3 - ESTRUTURAIS
3.1- Construção 2º piso na sede no
       Parque Assis Brasil
3.2- Adquirir quentinhas, disponibilizar
       água quente imediata na sede
3.3- Adquirir faixas e premiações para
       exposições
3.4- Adquirir material do cotidiano da
       sede

4 - HISTÓRICAS
4.1- Recuperar documentação 
       histórica da entidade
4.2- Catalogar atas passadas em
       livro próprio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DOS CRIADORES DE OVINOS 

NATURALMENTE COLORIDOS

ABCONC

OVINOS NATURALMENTE
COLORIDOS
OVINOS NATURALMENTE
COLORIDOS

Raças ///

NAtURALMENtE COLORIDOS
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Cabanhas associadas Brastexel
Allan Guerra Santa Paulina Soledade RS

Amanda e Everson Bravo Criuva Santo Antonio da Patrulha RS

Bruna Círia e Vinicius Boechel Matarazzo Pedro Osório RS

Cintia Camargo Kleis Cabanha Santa Apolonia Lages SC

Clairton Emerim Marques Costa da Serra Osório RS

Claudinei Dombroski Quitandinha Quitandinha PR

Claudio Arteche Cambara Velho Santana do Livramento RS

Claudio e Rejane Hatje Do Carmo Viamão RS

Darcy Miolo Cabanha Fortaleza do Seival Candiota RS

Ederson Oliveira da Trindade Cabanha LF Viamão RS

Edison Fontoura Júnior (Edinho) Dom Manoel Dom Pedrito RS

Eduardo Bison Velho Oeste Vargeão SC

Eduardo e Tiago Silveira de Carvalho / Luciana Mocelin Três Coxilhas Porto Alegre RS

Enio Muller Amoras Santa Cruz do Sul RS

Fábio Miranda Mori Fazenda São Bento Nova Andradina MS

Fábio Pires / Karine Dias e Julia Dias Fakáju São Jerônimo RS

Jair de Lima Pereira Filho Do Cerro Santiago RS

João Augusto Botelho do Nascimento Descanso São Martinho da Serra RS

Jorge Augusto Szczypior Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá Balsa Nova PR

Jose Luiz Pereira Dias Dona Rosa Cachoeira do Sul RS

José Thiago Machado De Mattos Forqueta Santiago RS

Juliano Kalil Gonçalves Dom Amado Hulha Negra RS

Junior Henrique Pezzini Santa Angelina Santa Barbara do Sul RS

Leonardo Vier Vier Salvador do Sul RS

Lucas Roscamp Sangue Catarinense Monte Castelo SC

Luiz Fernando Nunes Janda Viamão RS

Marcelo Cerutti de Castro Tupancy Tupanciretã RS

Marcelo e Renata de Jager Agropecuária Maré Castro PR

Marcelo Martins Machado Fazenda Malhada Cachoeira do Sul RS

Martim Pons Floresta Uruguaiana RS

Nedy de Vargas Marques Cocão Camaquã RS

Nelson Eduardo Ziehlsdorff SRC Farms Indaial SC

Olinto Salgueiro Salgueiro Acegua RS

Paulo Becker Becker Tupanciretã RS

Paulo e Luiz Schwab Dos Pinheiros Cachoeira do Sul RS

Philipe S. dos Santos e Elmo Jose A. dos  Santos Corunilha Canguçu RS

Pio Valdir Pit Bull Cachoeira do Sul RS

Rafael Ariza São Bento Porto Alegre RS

Reimar Bock São Mateus Barra da Guarita RS

Renato Lermen Fazenda Lermen Cachoeira do Sul RS

Ribemar S/A Texel Gran Reserva Maringa PR

Ricardo e Roberto Bitencourt Santa Maria Santa Maria RS

Roberto Moreira de Azambuja Pedras Brancas Porto Alegre RS

Rosimeire Teixeira Prado Chacara Recanto da Ilha Castro PR

Três Colinas Criação de Ovinos Tres Colinas Campo Largo PR

Selvino Coltro São Belim Nova Prata RS

Sergio Oliveira Oliveira Uruguaiana RS

Taeke Greidanus Fazenda Portão Vermelho Castro PR

Teofilo Pereira Garcia de Garcia Cerro Coroado Santo Antônio das Missões RS

Ubiratan Pedro Bruel Cristal do Horizonte Balsa Nova PR

Vinicius Lorenz Espaço do Texel Charqueadas RS

Vlads Paim Miranda Do Rosario Sto Antonio das Missões RS

www.brastexel.com.br
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Rafael Martins Mouchet é médico veterinário e 

criador de ovinos no município de Bagé, RS. Há cerca 

de um ano ingressou em um dos projetos de desenvol-

vimento da ovinocultura do Senar, Sebrae e Farsul – o 

Juntos para Competir. Com a orientação técnica que 

recebeu viu crescer, em poucos meses, o número de 

partos gêmeos na propriedade, e ainda conseguiu an-

tecipar o cio das fêmeas. Com isso aproveitou melhor 

as pastagens que tem disponível no período entre a 

colheita e o plantio da soja, e de quebra terá cordeiros 

para a venda em setembro, quando quase ninguém 

tem. Assim, foge do período de muita oferta de cor-

deiros e, consequentemente, preços mais baixos. 

“Enxergamos a ovinocultura como carro chefe 

da propriedade de 150 hectares”, destaca Mouchet, 

que ainda afi rma que “com boa vontade e planeja-

mento, o retorno é rápido!”.

Sincronização de cio
É uma ferramenta que já vem sendo usada por 

alguns produtores para sincronizar e até mesmo an-

tecipar o cio das ovelhas, com objetivo de ter cordei-

ros gordos mais cedo. Outra vantagem é o manejo. 

As ovelhas acabam tendo datas de parto muito pró-

ximas umas das outras. E, no caso de criatórios gaú-

chos, onde os invernos costumam ser bem rigorosos, 

os nascimentos também acontecem antes da friagem 

chegar.

A sincronização de cio é feita com medicamen-

tos que antecipam o período fértil da ovelha. Custa, 

segundo uma avaliação aproximada do Rafael, um 

quilo  e meio de cordeiro.

“Vale a pena o investimento”, garante ele. 

Rafael Mouchet contabilizou um crescimento 

de 42% de partos gemelares, com muitos partos de 

trigêmeos também. 

O programa Juntos para Competir
É um programa desenvolvido pelo Senar, Se-

brae e Farsul, no RS. Um convênio entre essas três 

entidades é que fi nancia os custos que seriam do pro-

dutor. Então, este recebe assistência sem custo algum.

Rodrigo Marques de Lima, analista de projetos 

do Sebrae, conta que são nove os projetos de ovinos 

que estão sendo desenvolvidos no momento no Es-

tado. No momento 100 produtores estão recebendo 

assistência nos municípios de Bagé, Santana do Livra-

mento, Uruguaiana e São Borja. Em todo o estado já 

são mais de 350 ovinocultores vinculados ao Juntos 

para Competir. 

“São  produtores comerciais que estão vendo 

que é possível ganhar dinheiro com rebanhos ovi-

nos”, explica. 

Para o técnico que visita as propriedades dando 

assistência, Gustavo Velloso, o foco deste grupo do 

qual faz parte o produtor Rafael Mouchet, é aumen-

tar a escala de produção. “O projeto oferece orienta-

ção técnica e comercial também”, completa. O grupo é 

para quem tem ou quer ter um olhar mais comercial 

e um manejo mais ajustado, com isso é possível ter 

muito sucesso com a criação. 

Para fazer parte destes projetos de assistência 

técnica do programa Juntos para Competir, basta ter 

vontade de ingressar em um dos grupos em desen-

volvimento. Até o fechamento desta edição os gru-

pos das regiões da campanha e fronteira oeste ainda 

tinham vagas disponíveis. 

Programas de Assistência técnica ///

Histórias de sucesso podem puxar outras
No campo, mais que em qualquer lugar, os exemplos que dão certo são o maior incentivo para 
que os vizinhos produtores busquem novas tecnologias para desenvolver a produção
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No Sítio Santa Luzia, localizado no  povoado da 

Gameleira, Anguera, Bahia, o produtor rural Márcio 

Vander passou a receber a Assistência Técnica e Ge-

rencial (ATeG) do programa Agronordeste no mês de 

setembro de 2020. Ele possui 10 tarefas, mas ele só 

utilizava quatro para a ovinocultura de corte antes 

de participar do programa. Quando o Senar Bahia 

iniciou a ATeG, o produtor  tinha três animais com 

baixo potencial genético. Logo na  primeira visita, foi 

observado pela equipe técnica do Senar Bahia, com-

posta pelo coordenador do Agronordeste, Stenilson 

Nascimento, pela técnica de campo, Aline Batista 

Sandes e pela supervisora Daniela Coutinho, que 

faltavam informações zootécnicas e econômicas e o 

produtor não tinha animais identificados, que não 

pesava e nem vermifugava o rebanho. "Na primeira 

visita, conversamos muito sobre a importância da 

realização do controle zootécnico na propriedade. 

Na visita seguinte, já orientamos para que fosse feita 

a identificação e a pesagem dos animais", disse Aline.

Ainda segundo a  técnica de campo, Aline Ba-

tista Sandes, as ações da ATeG acontecem de forma 

continua. "Atualmente Márcio pesa mensalmente o 

rebanho e após três meses os dados levantados indi-

caram que dois dos animais eram improdutivos. Con-

versamos sobre a realização do descarte orientado. O  

produtor seguiu as orientações técnicas".

De acordo com o produtor Márcio Vander, a 

Assistência Técnica e Gerencial do Senar Bahia mo-

dificou a sua vida. "Hoje a minha propriedade é mais 

rentável e sei claramente como devo administrar as 

minhas atividades de campo. Agradeço ao Senar e a 

equipe técnica que me ajudou no inicio e que conti-

nua me orientando sempre no desenvolvimento do 

meu negócio rural".

"O produtor é muito proativo e confeccionou 

também, juntamente com seu pai que é carpinteiro, o 

seu próprio carrinho de mão feito de madeira. Os re-

sultados são ótimos. Houve um aumento do rebanho 

com o nascimento de dois borregos da propriedade, 

que atualmente conta com nove animais, um repro-

dutor, dois borregos e seis fêmeas -", declarou Stenil-

son Nascimento, coordenador do Senar Bahia.  

O AgroNordeste é voltado para pequenos e mé-

dios produtores que já comercializam parte da produ-

ção, mas ainda encontram dificuldades para expan-

dir o negócio e gerar mais renda e emprego na região 

onde vivem. Os objetivos do programa são: aumentar 

a cobertura da assistência técnica, ampliar o acesso 

e diversificar mercados e desenvolver produtos com 

qualidade e valor agregado.

O AgroNordeste é uma parceria do Mapa, atra-

vés da ANATER - Agência Nacional de Assistência 

Téncica e Extensão Rural,  com a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o SENAR 

AR/BA.

Fonte: CNA Brasil

Brito e a esposa Elizete trabalham com raças 

cruzadas, Dorper, Santa Inês e Texel. A comercializa-

ção é feita para supermercados e um frigorífico e, se-

gundo eles, a atividade é rentável, porém o aumento 

dos insumos vem trazendo algumas dificuldades. Há 

seis meses eles fazem parte do grupo de produtores 

atendidos pelo programa. Brito conta que o técnico 

acompanha e auxilia em muitos aspectos, como por 

exemplo, nas ações de melhoria das pastagens, na 

medicação correta, na avaliação dos custos de pro-

dução e na gestão como um todo. “O bom é que na 

prática o programa ajuda a trabalhar de forma mais 

organizada e a profissionalizar ainda mais nossa ati-

vidade”, observa o produtor ao comentar que, em 

apenas seis meses de programa, já percebe melhorias 

significativas.

Nesse momento são desenvolvidas na proprie-

dade atividades para a formação das pastagens anuais 

de inverno. “Também estamos trabalhando com o ca-

lendário sanitário, realizando vacinas, e vamos atuar 

com a parte de melhoramento genético. O produtor 

poderá agregar renda com animais de genética apu-

rada na raça 

Dorper”, deta-

lha o técnico 

de campo do 

SENAR/SC, 

Lucas Dalle 

Laste Dacam-

po.

Exemplo que vem da Bahia

Exemplo que vem de Santa Catarina
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Um ovino diferente de todos que já vimos, 

o Somalis carrega no pescoço e na parte traseira 

grandes reservas de gordura. Essa gordura é acu-

mulada nos meses de fartura de alimento, que são 

poucos na áfrica e oriente médio - de onde se origi-

nam os animais, para garantir que sobrevivam nos 

meses de escassez. 

No Brasil eles estão mais concentrados nas re-

giões semiáridas. Há alguns anos o incentivo a cria-

ção destes animais fez aumentar o número de re-

gistros da raça, que chegou perto de zero no ano de 

2016. Nas exposições já não se via mais exemplares 

Somalis. Foi quando um grupo de criadores apai-

xonados e abnegados, dos estados de Pernambuco, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceara, começaram 

a se reunir para montar estratégias para trazer de 

volta os antigos criadores, e também conquistar 

novos. Desta forma viabilizaram a retomada do 

Somalis: uma raça que suporta calor 
e escassez hídrica  

Raças ///

SOMALIS
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crescimento da raça. Após algumas reuniões cha-

garam ao entendimento que, para a raça crescer 

novamente, teria que ser criada uma associação 

promocional. Foi então formada a primeira com-

posição de Diretoria e em 01 de Janeiro de 2017 foi 

fundada a Associação Brasileira dos Criadores de 

Somalis, que teve como Presidente para o primeiro 

triênio Roberval Lima dos Santos e como vice, Edu-

ardo Melo Barroso.

Apos o inicio dos trabalhos da ABSO, dentre 

as ações realizadas para fomento da raça, foram 

criadas, a Exposição Nacional, Nordestina e as Es-

taduais, o ranking Nacional e também as modifi-

caçãoes no Padrão Racial aprovadas pelo CDT da 

ARCO e MAPA. Modificações essas visando data-

lhar melhor as carcteristicas da raça. 

A expectativa dos criadores da raça é de que 

com o trabalho de divulgação feito pela ABSO haja 

um crescimento ainda maior no número de novos 

criadores e consequentemente o aumento do nú-

mero de animais registrados no Brasil.  

A Raça
O Somalis tem duas variedades de cor. Exis-

tem os animais de cabeça preta e os de cabeça ver-

melha ou parda. Os pardos são muito raros, tendo 

sido também discriminadas no passado. Com a 

criação da Associação essa diferença deixou de 

existir e a criação das duas variações é estimulada. 

A raça chama a atenção pela estrutura. Os 

animais apresentam uma “gola” de couro e gordura 

no pescoço, e também na parte traseira. Que são na 

verdade acúmulos de gordura reservada como fon-

te de energia para aqueles meses de poucas chuvas 

e menor oferta de comida. Eles não se adaptam em 

regiões frias. 

Estes ovinos são fruto da seleção natural e 

não tem a interferência do homem com cruzamen-

tos para modificação racial. “A natureza fez esta se-

leção para que os animais pudessem sobreviver no 

deserto. E a gente tenta preservar essas caracterís-

ticas”, revela Santos.

Ranking Nacional 2019 Somalis PO
O último ranking da raça foi realizado em 2019. 

Depois disso a Associação não pode mais promover 

o evento em razão da pandemia do Coronavírus. 

O melhor criador do ano foi Francisco Dióge-

nes Neto (CE). O melhor expositor, Roberval Lima 

dos Santos (PB). O carneiro campeão foi o Angorá Ti-

tanium 25, proprietário: Roberval Lima dos Santos. 

E a ovelha campeã, Da Barriguda/Cauipe Banquiza 

520, Proprietário: Romonelly Diniz Correia dos San-

tos.
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A raça que  
aumenta seus  

Lucros 

Agropecuária Vitória 
Paulo Ricardo Schida 
Santana do Livramento - RS 
WhatsApp: (27) 9 9292-7171 WhatsApp: (27) 9 
 
Cabanha Antonio Dias  
Silvanio Antonio Dias  
Três Palmeiras - RS   
WhatsApp: (54) 9 8434-8600 
 
Cabanha Bela Vista  
Fabio Cardoso  
Estrela - RS 
WhatsApp: (51) 9 9544-7373 
 
Cabanha Cupincha 
Vilson Rogério Weige Marth 
Luciana Vargas Rodrigues 
Camaquã - RS 
WhatsApp: (51) 9 9707-1153 
                   (51) 9 8576-8799 
 
Cabanha Diamante  
Santa Rita  
Claudio de Souza Caldas  
Santana do Livramento - RS  
WhatsApp: (55) 9 9988-2423 
 
Cabanha do Arvoredo  
João Alberto Guerra Filho 
Santana do Livramento - RS 
WhatsApp: (55) 9 9118-2000 
 
Cabanha do Sol 
Fernando Pioli 
Jacutinga - MG 
WhatsApp: (35) 9 9978-1060 
 
Cabanha Don Cortes 
Wilson Radaelli 
Simone Radaelli 
Erechim - RS 
WhatsApp: (54) 9 9919-2085 
                   (54) 9 9935-6795 
 
Cabanha El Milongueiro 
Amauri Sávio Souza 
Lilian R. B. Souza 
Orleans - SC 
WhatsApp: (48) 9 9682-6405 
                   (48) 9 9615-9667 
 

Cabanha King Size 
Eldar Alves  
Carlos Mafra Pedroso Neto 
Piraquara - PR 
WhatsApp: (41) 9 8841-6520 
                   (41) 9 9973-2160 
 
Cabanha São Leontino 
Milton Varallo Junior 
Claudio De Sottomaior Filho 
Alegrete - RS 
WhatsApp: (55) 9 9668-7613 
                   (51) 9 8466-8049 
 
Cabanha Lagoa Bonita 
Roberval Melo   
Canarana - BA    
WhatsApp: (75) 9 99865-8078 
 
Cabanha Rancho Paraíso  
Paulo-Poll Dorset 
Paulo Junqueira   
Itapevi - SP   
WhatsApp: (11)  9 6499-3764 
 
Cabanha Resistência 
Leandro Saldanha 
Jose Nelson Saldanha 
Santana do Livramento - RS 
WhatsApp: (55) 9 9997-8823 
                   (55) 9 9924-2254  
 
Cabanha Rio Vermelho 
Leonhard Greipel 
Renato Greipel 
São Bento do Sul - SC 
WhatsApp: (47) 9 9735-0506 
 
Cabanha Santa Barbara  
Ivan Sordi  
Serafina Corrêa - RS    
WhatsApp: (54) 9 9911-6354 
 
Cabanha Sergio Nadal 
Sergio Nadal 
Quaraí - RS 
WhatsApp: (19) 9 9526-0660 
 
Estância Silêncio 
Hilal Chahine Hilal Neto  
Santana do Livramento - RS 
WhatsApp: (55) 9 9938-5251 

Fazenda do Porto 
Porto Fazenda Hotel 
Jorge Vieira Barbosa 
Alfenas - MG 
WhatsApp: (21) 9 8132-5032 
 
Fazenda Horizonte Largo 
André Benato 
Delis De Zorzi 
Caxias do Sul - RS 
WhatsApp: (54) 9 9159-0874 
                   (54) 9 9157-2308 
 
Fazenda Recanto São Camilo  
José Eduardo Camillo  
Brotas - SP    
WhatsApp: (14) 9 8149-6866 
 
Fazenda Santa Ignácia 
José Paulo d'Affonseca Gusmão 
Cravinhos - SP 
WhatsApp: (11) 9 8923-0110 
 
Fazenda Serrana 
Paulo Roberto Dzierwa 
Suzette Dzierwa 
Palmeira - PR 
WhatsApp: (41) 9 9973-2660 
                   (41) 9 9102-6363 
 
Poll Dorset Monte Negro 
Fernando Urgniani 
Maringá - PR 
WhatsApp: (44) 9 9886-0010 
 
Rancho Manager Meldrum  
Joana Claudia Mezzalira 
Lain Uriel Ohlweiler   
Lages - SC    
WhatsApp: (49) 9 9993-1599 
                   (49) 9 9997-8679 
 
Rancho Miguel 
Homero Machado Miguel 
Fazenda Vilanova - RS 
WhatsApp: (51) 9 8142-0302 
                   (51)    3748-9274 

Siradaelli 
Julho 2021 

 A B C  P o l l  D o r s e t  
 a b c _ p o l l d o r s e t  
 a b c p o l l d o r s e t . c o m . b r  

seus 

Quadro de Sócios 2021 
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Raças ///

POLL DORSEt

Informações: (41) 98841-6520

Criadores de Poll Dorsetcabanhakingsizepolldorset

A diretoria da Associação Brasileira de 

Poll Dorset comemora o ótimo momento para 

a raça em todo o Brasil. Hoje com 26 cabanhas 

produtoras de genética 

no Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Minas Ge-

rais, Mato Grosso, Goiás, 

Bahia e Distrito Federal, 

a raça avança em núme-

ro e qualidade sendo 

uma importante alter-

nativa no cruzamento 

para produção de carne.

O rebanho regis-

trado da raça no Brasil 

está em franca expan-

são, o que anima os cria-

dores e investidores em 

genética Poll Dorset, 

assim como se estima o 

crescimento do rebanho 

geral da raça.

Mesmo com a pan-

demia de Covid-19, des-

de o ano de 2020 a AB-

CPoll Dorset tem feito 

um trabalho de marketing voltado às aptidões 

e características da raça produtora carne, uti-

lizando as redes sociais o que, segundo Alves, 

foi essencial para estabelecer o crescimento 

da raça e o fortalecimento da entidade. “Além 

dessas ações estivemos presentes na Expointer 

Digital onde mostramos o resultado do traba-

lho de muitas das cabanhas brasileiras” aponta 

o presidente ressaltando a presença expressiva 

da raça em feiras de 

primavera, de verão e 

mais recentemente na 

33ª Fenovinos de La-

vras do Sul.

Os criadores se 

preparam agora para a 

Expointer onde a raça 

deverá ter expressi-

va representação na 

maior feira agropecuá-

ria da América Latina 

que será retomada em 

2021 após a edição dife-

rente de 2020. O julga-

mento de classificação 

do Poll Dorset será no 

domingo, dia 05 de se-

tembro na Pista 14 (pis-

ta criada para atender 

a solicitação da entida-

de) e terá como jurado 

o Inspetor Técnico da 

ARCO no estado de São 

Paulo, Giancarlo Antoni.

“Temos certeza que nossa diretoria está 

unida e fazendo um importante trabalho em 

prol de nossa raça, dos criadores e, em consequ-

ência, para o mercado da ovinocultura no Bra-

sil” conclui Alves.

Poll Dorset cresce em todo o Brasil
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A fi m de abordar as diferenças nas 

criações das raças Dorper e White Dor-

per em quatro regiões do país - Nordeste, 

Sul, Centro-Oeste e Sudeste -, a equipe de 

comunicação da Associação Brasileira 

dos Criadores de Dorper e White Dorper 

(ABCDorper) preparou uma reportagem 

especial. Trata-se de "O Dorper no Brasil", 

um material que será dividido em duas 

partes, sendo a primeira - veiculada nes-

ta edição da Revista ARCO - concentrada 

nas regiões Nordeste e Sul e, posterior-

mente, serão abordadas as regiões Cen-

tro-Oeste e Sudeste.

Para tanto, a equipe de reportagem 

da ABCDorper conversou com criadores de cada 

uma dessas regiões para entender sobre o manejo, 

as difi culdades, bem como as vantagens de se criar o 

Dorper e o White Dorper. Antes de mais nada vale 

frisar alguns dados: em 2018, o Brasil alcançou o 

maior rebanho da raça Dorper PO do mundo, com 

122.500 animais, de acordo a ARCO. São mais de 800 

criadores espalhados por todos os estados do país.

Atualmente, são cerca de 140 mil animais re-

gistrados e 1.000 criadores espalhados por 21 estados 

brasileiros. Tais números mostram a vasta distribui-

ção da criação das raças pelo país que, em virtude da 

sua grandeza territorial, com uma área de 8.515.767 

km² aproximadamente, é considerado continental. 

Ou seja, comparável com a área de um continente, 

com ampla diversidade ambiental e climática.

Criação no Nordeste
De acordo com Luiz Teixeira, do Rebanho Bu-

riá, localizado em Senhor de Bonfi m/BA, o maior 

problema da criação das raças Dorper e White Dor-

per no Nordeste começa na fase de estruturação. 

Afi nal, para estruturar uma criação é necessário ter 

uma produção de alimentos. E isso depende de chu-

va e de regularidade de clima. “Tem que alimentar 

bem os animais de genética para que eles mostrem 

o melhor do potencial de desenvolvimento deles ao 

longo da sua vida e o que a genética trouxe para eles. 

Sem uma boa alimentação, a genética não se mani-

festa. Esse é o primeiro ponto”.

Augusto Sérgio de Oliveira Barbosa, titular da 

Cabanha Lage da Cruz, de Itiúba/BA, reforça dizen-

do que, de fato, a escassez de chuvas regulares e cli-

ma muito quente prejudicam muito a alimentação 

adequada dos animais. “Isso causa aumentos dos 

custos, principalmente da ração e feno”.

Como alternativa, alguns criadores plantam 

milho e outros produtos para baratear a ração nos 

períodos de chuva, estocando para o período de 

seca. Mesmo assim, Sidney de Andrade Almeida, 

do Rebanho LCB, de Rio Largo, Alagoas, conta que 

fi ca refém dos altos preços dos insumos. “Pois além 

da alta do dólar que infl ui diretamente nos grãos e 

sais minerais, ainda temos o alto valor do frete do sul 

para o Nordeste”, cita o produtor alagoano.

“É muito difícil pra gente se impor nesse item 

que é o custo alimentar e de produção. Se você não 

tiver a chance de verticalizar [produzir interna-

mente tudo o que puder], é muito difícil você fazer 

uma estrutura rentável e produtiva no carneiro. 

Você tem que ter verticalizada a sua produção de 

alimentos, porque se não fi ca inviável se você tiver 

de comprar tudo”, reforça Luiz Teixeira.

No quesito vantagens na criação no Nordes-

te, Teixeira cita o sol e o calor, que são favoráveis ao 

carneiro. “Ele adora o tempo seco, principalmente se 

Raças ///

DORPER

“O Dorper no Brasil” - Nordeste e Sul
Fique por dentro das diferenças e pecularidades das criações das raças Dorper e White Dorper 
em duas regiões do país

Por Natália de Oliveira/Assessoria de Imprensa ABCDorper

* primeira parte - acomanhe a continuação na próxima revista ARCO
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tem comida, se tiver comida e sol, maravilha ele vai 

ficar bonito, sedoso, gordo, produtivo. Mesmo com a 

adversidade climática, o carneiro se vira, sobrevive”.

Além disso, a vegetação nativa da região, a 

chamada caatinga, também pode ser uma forte alia-

da na criação de ovinos. Afinal, tratam-se de plantas 

cactiformes, ou seja, elas enfloram na época chuvo-

sa e na seca caem todas as folhas, ficando só galho 

seco. Mas os ovinos se alimentam dessas folhas que 

caem.

“Isso é um cenário de guerra, o de extrema seca, 

que é onde a gente consegue passar onde o bovino 

não passa. Por isso, a nossa aptidão e competência 

aqui no Nordeste é para o caprino e ovino. Uma 

região fantástica de produção de ovinos e caprinos 

para fornecer para esse Brasil todo”, cita Teixeira.

Falta de mão de obra qualificada foi a respos-

ta comum entre os criadores entrevistados nesta 

reportagem quando questionados sobre o que sen-

tiam mais falta na região envolvendo a criação . Para 

eles, um dos principais desafios da criação das raças 

no Nordeste é conseguir montar uma equipe capa-

citada. “Precisamos de mão de obra treinada, faltam 

programas de capacitação técnica. Além disso, não 

há disponibilidade de assistência técnica. Muitos co-

meçam e desistem”, frisa Augusto Barbosa.

Teixeira reforça que a maioria dos trabalha-

dores não possuem, de fato, conhecimento tecno-

lógico e científico dos manejos. Contudo, cita um 

outro problema recorrente nesta situação: a mal 

remuneração. “90% da criação de ovino no semiári-

do do Nordeste é do pequeno criador familiar que 

a usa como subsistência. Esse pequeno criador é 

explorado de alguma maneira, por atravessadores 

que remuneram mal e isso vai res-

tringindo o nosso mercado para o 

consumidor local”.

Para solucionar este proble-

ma, Sidney de Andrade Almeida 

acredita que somente através da 

união do grupo criadores. “Para 

que nossa querida raça Dorper 

cresça cada vez mais, pois ela já 

mostrou por si só que se destaca 

na produção de carne ovina no 

país. Lembro de uma visita a um 

grande projeto de produção de 

carne ovina que visitei em 2014, 

no Rio Grande do Norte, onde o 

proprietário me falou a seguinte frase: meu projeto 

só se tornou viável após a introdução da raça Dor-

per no plantel”, finaliza.

Criação no Sul
Diferentemente do que ocorre no Nordeste, 

no Sul a oferta de alimentação é abundante. Isso 

porque, de acordo com Luiz Artur Legal, o inverno 

propicia algumas espécies de forragens, como, por 

exemplo, a aveia e azevém. “No frio, a região con-

segue manter pastagens muito ricas. Com teores de 

proteína de 16%, melhor do que apresentado no ve-

rão. No meu caso, por estar numa região litorânea, 

mas com solo bem fértil, a nossa pastagem é muito 

rica. A gente tem uma oferta de forragem muito 

grande por conta da umidade do calor ao longo do 

ano”, cita o criador catarinense.

Marco Aurélio Sanchotene acrescenta dizen-

do. “No inverno, por incrível que pareça, é quando 

temos mais fartura de alimento. Isso em função das 

culturas que a gente tem, a aveia e o azevém. O ve-

rão é mais crítico por ser seco. Mas aí a gente traba-

lha com áreas irrigadas para suprir o pasto”, mencio-

na o criador gaúcho.

Paralelo a isso, Pedro Rocha acredita que o po-

tencial agrícola das terras da região acaba compe-

tindo, de certa forma, com a pecuária ovina. Afinal, 

a utilização de grandes áreas para a ovinocultura 

não é viável, devido ao alto poder de eficiência na 

agricultura. “Isso não quer dizer que a ovinocultura 

seja uma pecuária que não traga resultados. É, sim, 

uma atividade em pleno crescimento. No entanto, 

necessita de organização para conseguir produzir 

em certa escala. E, assim, fazer parte da cadeia pro-
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dutiva da proteína”.

Como solução, Pedro vê 

que as pequenas áreas propi-

ciam boa rentabilidade. “Isso 

desde que se produza o alimento 

na propriedade. Já em uma es-

cala industrial, se faz necessário 

a utilização de área maiores. As 

quais competem diretamente 

com a agricultura, mas isso pode 

ser corrigido partindo de um 

bom manejo e consórcio das ati-

vidades”, explica.

Marco Aurélio Sanchote-

ne enxerga que o Dorper criado 

no Sul é mais rústico em função 

do clima. Haja vista que a variação de temperatu-

ra é muito grande. De 37ºC de máxima no verão, a 

temperaturas até negativas no período de inverno. 

Além do frio, há muita umidade na região, o que au-

menta muito a pressão de doenças, além de outros 

problemas sanitários.

“É um animal mais rustico, porque é mais ex-

posto ao frio. Quando comercializamos reproduto-

res que vão para os rebanhos comerciais, esse repro-

dutor vai para o campo e não nota a diferença. Não 

podemos criar um animal confi nado e depois levar 

ele para o campo, onde ele vai ter frio, chuva, geada. 

Então, tem que ser um animal mais rústico”, explica 

Marco.

No quesito principais difi culdades da região, 

Luiz Artur Legal cita a escalabilidade. “Ou seja, não 

tem volume o sufi ciente para abate. Então, não tem 

estimulo para se abrir abatedouros. A grande maio-

ria dos ovinos no Brasil é abatido de forma ilegal e 

isso prejudica muito a cadeia. Isso não ocorre só no 

Dorper, mas com em todas as raças de ovinos”.

Já para Marco a parte comercial é a principal 

difi culdade. “É uma demanda muito grande, às ve-

zes, de reprodutores baratos, sem preocupação com 

pureza. Só que o reprodutor de baixa qualidade dei-

xa de herança no rebanho por 10 anos, no mínimo. 

Então, o nosso desafi o é mostrar aos criadores que a 

seleção genética tem um sentido. Que melhora o re-

banho, dá melhores cordeiros, consequentemente, 

mais rentabilidade”.

Para o questionamento sobre o quê os criado-

res do sul sentiam mais falta, a resposta foi a mesma 

para os três criadores entrevistados: mão-de-obra 

qualifi cada. “Como hoje não tem novos investimen-

tos em criatórios de ovinos, a mão-de-obra está mui-

to envelhecida. Falta ainda uma assistência técni-

ca qualifi cada, de uma pessoa que conheça ovinos 

mesmo. Os novos veterinários e zootecnistas estão 

muito empenhados na pecuária de corte, intensi-

va, e não tão focando tanto na ovinocultura. É um 

grande limitador nosso hoje é essa questão”, esclare-

ce Marco.

Especifi camente sobre Santa Catarina, Luiz 

Artur Legal ainda cita que um dos fatores que mais 

o prejudica na criação é pelo estado ser fechado, difi -

cultando a participação em exposições. Ainda mais 

porque, segundo ele, no próprio estado não possuem 

muitas exposições ranqueadas. “Aqui nós temos 

qualidade de animais para estarmos dentro das ex-

posições, mas a nossa grande difi culdade é retornar 

ao nosso estado. Por exemplo, ir numa Nacional, sa-

bendo que para retornar para o estado a gente teria 

que fazer uma quarentena, e isso demora 60, 70, 80 

dias, precisando de um refúgio para isolar os nossos 

animais. Então, isso nos desmotiva”.

Como solução deste problema e de outros para 

a criação no Sul, Pedro Rocha aponta como primor-

dial a união entre os criadores. “É um fator deter-

minante para ajudar a alavancar o crescimento. Se 

trabalharmos de forma cooperativa, teremos força 

de compra, preços melhores, suplementos, etc. Só 

vamos conseguir superar isto quando estivermos 

organizados”, fi naliza.

Facebook: ABCDorper | Instagram: @abcdor-

per | Site: www.abcdorper.com.br
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Ile de France apresenta as Cabanhas presentes na Expointer 2021

Crie	Ile	de	France

www.iledefrance.org.br

contato@iledefrance.org.br

facebook.com/iledefrance

André Felkl  Senger - Cabanha Reserva do Cambará - Cambará do Sul - RS

Antônio e Rafael Paim - Cabanha Quatro Amigos - Muitos Capões - RS

Fabiano Candido de Paula - Cabanha São Miguel Arcanjo - Palmeira - PR

Ivone Schroeder - Agropecuária Doce Vida - Alegrete - RS

Jairo Cesar Freitas Pedrozo - Cabanha São Marcos - Santiago - RS

Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira - Cabanha da Divisa - Cruz Alta - RS

Luiz Carlos e José Otávio Nunes Maggi - Cabanha Luizinha/Fazenda Thomé - São Francisco de Paula - RS

Luis Marcelo Gasparetto - Cabanha São Roque - Flores da Cunha - RS

Luiz Alfredo Horn Júnior - Cabanha São Paulino - Vacaria - RS

Luiz Giovani e Luiz Gustavo de Pellegrini - Cabanha Deleboca - Bagé - RS

Marcelo Spinelli Grazziotin - Fazenda Macena - Vacaria - RS

Paulo Roberto Moraes Arocha - Cabanha Infantada - Santiago - RS

Roberto Juliatto - Chácara Juliatto - São José dos Pinhais - PR

Rosimeire Teixeira Prado - Chácara Recanto da Ilha - Castro - PR

Rossivelti Figueiredo Goulart - Cabanha São Pedro - Maçambará - RS

Taffarel Storerr Giovanetti - Cabanha do Cedro - Ivaí - PR

Venha	acompanhar	nossa	programação		na	Expointer	2021

Julgamentos	nos	07	e	08	de	setembro		na	Pista	11

Jurado	de	Classificação:	Teófilo	Garcia	de	Garcia

Leilão	dia	08	(quarta-feira)	às	17h

Assembleia	ABCIF	dia	09	(quinta-feira)		às	10h

Filipe, Vitória, Gabriel e Maria Luiza Maggi - Cabanha Luizinha - São Francisco de Paula - RS

Raças ///

ILE DE FRANCE

O Programa de Avalia-

ção e Melhoramento Genético 

da raça Ile de France será de-

senvolvido em parceria com a 

empresa BioData. Este terá por 

objetivo analisar o desempe-

nho genético dos rebanhos e 

fornecer aos criadores, através 

da utilização da informática, 

ferramentas de ágil manuseio 

que os permitam direcionar seus trabalhos de 

melhoramento, fazendo com que alcancem seus 

objetivos com maior rapidez e efi ciência, anali-

sando características de interesse econômico 

na busca de obter animais que tenham melhor 

desempenho a campo e maximização do lucro 

através dos ganhos genéticos. A Associação es-

pera que seus associados obtenham ao longo 

dos anos de avalição a evolução 

nas características de interesse 

econômico; seleção objetiva de 

candidatos a reprodutores (ma-

chos e fêmeas); otimização das 

biotecnologias da reprodução e 

seu impacto na evolução gené-

tica do rebanho e organização 

da coleta de dados e decisões 

baseadas em métodos analíti-

cos. Os critérios básicos de seleção serão base-

ados nas características: peso ao nascer, peso e 

CPM (conformação, precocidade e musculatura) 

inspeção ao pé da mãe, peso e CPM a recria e ca-

racterísticas reprodutivas. Ao fi nal de cada ciclo 

de avaliação e seleção, será fornecido aos nossos 

associados o ranking de todos os animais avalia-

dos.

Melhoramento Genético por DEP´s, 
futuro do Ile de France.



|    59

No dia 25 de maio passado, no bem equipado es-

túdio da Fernovi, em Pelotas, a ABCCorriedale reali-

zou uma “live” dirigida a seus associados, corriedalis-

tas e demais interessados nesta raça de dupla aptidão 

– carne e lã.

Como o Dia de Campo programado para se re-

alizar na Cabanha Santa Lidia, em Pedras Altas, que 

reuniria membros do Colégio de Jurados da Raça, 

associados e convidados, não pode ser realizado em 

função da pandemia, a diretoria da Associação achou 

por bem reunir os componentes do seu Conselho 

Técnico – Gustavo Arriada Petruzzi, Gustavo Carin-

gi Velloso e João Antônio Tramunt Fittipaldi, mais o 

presidente da ARCO Edemundo Gressler, sob a coor-

denação do presidente Silvio Lima Lindner, para ana-

lisar o atual momento da raça Corriedale, observan-

do o seu standard racial e as tendências do mercado. 

Esta iniciativa teve o intuito de orientar e dar 

aos criadores e apreciadores da raça um direciona-

mento à criação, mostrando o quanto a raça evoluiu 

nestes últimos anos, fomentando os anseios de ter 

um Corriedale que venha atender o crescente mer-

cado da carne ovina, sem descuidar da sua caracte-

rística laneira.

Muitos aspectos foram observados e debatidos, 

chegando à conclusão de que estamos no caminho 

ABCCORRIEDALE REALIZA LIVE 
COM SEU CONSELHO tÉCNICO

Raças ///

CORRIEDALE
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 Expositor Cabanha Município Agrovino Feovelha Herval Fenovinos Expointer Total 
1 Elisabeth A. Lemos Vista Alegre Pedras Altas 124,87 121,50 133,10    58,50  437,97 
2 L. Claudio Pereira/Ferna Sta. Cecília Bagé 252,40        -     -    90,00  342,40 
3 Joaquim Soares Neto Espinilho  Bagé   81,00   94,65     -    47,50  223,15 
4 Lauro A. M. Fittipaldi Letícia Barra do Quaraí       -               61,50     -    60,00  121,50 
5 Colbert P. Saretta Caldeirão Caçapava do Sul   39,00   27,00     -    44,00  110,00 
6 Vertizildo A. Lopes Sarandi Jaguarão       -                     -   92,25        -      92,25 
7 Gustavo/Fernando Petru Pimenteira S. Vitória Palmar       -   34,12   31,12        -    65,24 
8 Gustavo Di Primio Tapera Branca Herval   11,25        -   45,00        -    56,25 
9 Paulo R. Assunção/Fº e N Santa Amália Bagé   33,37   19,12     -       3,00    55,49 
10 Silvio Lima Lindner  Santa Doralina Aceguá       -        -     -     52,50    52,50 
11 Suc. Gastão B. Medeiros Nova Aurora Quaraí   51,00        -     -        -    51,00 
12 Suc. José Inácio A. Freitas Escondida Alegrete       -        -     -               42,00    42,00 
13 Cristina Soares Ribeiro Paraísos S. Vitória Palmar       -     6,00     7,50     15,00    28,50 
14 Roberto de Lima Silveira Mitaí Herval       -        -   27,37        -    27,37 
15 Parceria Gomes Malafaia Boa Vista do Piray Bagé   26,62        -     -        -    26,62 
16 Cond Dr Nelson S. Piégas Cerro Agudo Pedras Altas       -                         -   23,77        -    23,77 
17 Antônio Calcagno Container Jaguarão       -               -   18,00        -    18,00 
18 Daniel Barros de Barros Greda Herval       -     6,00     6,37        -    12,37 
19 Luiz Carlos Abascal Santa Lucia Caçapava do Sul       -                  -      -      11,00      11,00 

20 Daniel Franco Chác. São Carlos Bagé       -       -       -        9,50      9,50 
21 Ciro Suchy Chaves Rincão Guajuviras S. Margarida Sul       -       -      -        8,00      8,00 
22 Cond Parrásio Collares Fi São Matheus Bagé      7,50       -      -         -      7,50 
23 Thomaz Furtat Marques Graúna Candiota      7,12       -      -         -      7,12 
24 José Mendes das Neves Santa Bernadete Arroio Grande       -       -     3,75         -      3,75 
25 Helena Silveira Silveira Santo Antônio Jaguarão       -       -     3,75          -      3,75 

 

 
Ranking parcial da raça

certo, que os criadores de genética e de rebanho co-

mercial têm procurado melhorar características, que 

estão descritas no standard racial, atendendo as de-

mandas do momento atual.

Aspectos como ter caras limpas, pureza racial, 

comprimento de tronco arqueamento de costelas, 

preenchimento dos quartos, bons aprumos, bons ve-

los com micronagem mais baixa dentro do padrão, 

foram as orientações debatidas e conclusas pelos 

membros do CT.  Animais com caras tapadas, nucas 

estreitas, muito cilíndricos, com quartos sem cober-

tura carniceira, feios de aprumos e com lãs de micro-

nagem alta não estão atendendo às orientações dadas 

pelos membros do Conselho Técnico e ratificadas pela 

atual diretoria, pedindo aos inspetores técnicos da 

ARCO que orientem os criadores na qualificação de 

seus rebanhos.

O resultado da ”live” foi considerado muito bo 

m pelos organizadores, visto que foram alcançadas 

1.784 pessoas, 338 engajadas, aconteceram 21 com-

partilhamentos, uma média 78 pessoas presentes, 

que geraram 54 comentários e foram respondidos 17 

temas provenientes das várias perguntas feitas. 

Continuamos com o projeto, assim que for pos-

sível, de realizar um Dia de Campo para proporcionar 

uma atualização nos critérios de julgamento, bem 

como aumentar o quadro de jurados, capacitando no-

vos nomes.

PARTICIPAÇÃO DA RAÇA 
CORRIEDALE NA FENOVINOS DE 

LAVRAS DO SUL

Criadores e diretoria da ABCCorriedale ficaram 

muito satisfeitos com a participação da raça Corrie-

dale na 33ª Fenovinos realizada de 02 a 05 de junho 

passado, em Lavras do Sul.

Participaram 12 cabanhas, oriundas de 08 mu-

nicípios do Estado, totalizando 64 animais, com mui-

ta qualidade, tornando o julgamento muito disputado 

nas várias categorias, culminando com a disputa dos 

grandes campeonatos de machos a galpão e fêmeas 

de galpão e rústicas.

Atuaram como jurados os irmãos Gustavo e 

Fernando Arriada Petruzzi, proprietários da destaca-

da Cabanha Pimenteira, localizada em Santa Vitória 

do Palmar. Na sua avaliação, os jurados ressaltaram 

a homogeneidade dos animais, que expressavam a 

alta genética dos criatórios participantes, destacando 

o conjunto dos quatro melhores animais, tanto dos 

machos como das fêmeas. Também afirmaram estar 

muito honrados pelo convite da ABCCorriedale, pa-
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rabenizando os expositores pelo nível apresentado 

e fizeram um agradecimento especial ao Sindicato 

Rural de Lavras do Sul pela organização e recepção 

exemplar durante todo o evento.

A Cabanha Letícia, situada em Barra do Quaraí, 

do criador Lauro Antônio Mandarino Fittipaldi, foi o 

destaque desta Fenovinos, arrebatando os títulos de 

Grande Campeão PO e Grande Campeã PO.

Outro importante fator do sucesso da raça Cor-

riedale foi a comercialização durante o remate oficial. 

Foram ofertados 21 exemplares com pista limpa, des-

tacando -se a venda do Grande Campeão PO por R$ 

35.000,00 para João Gonzalez Abascal e Cabanhas 

Santa Doralina e Vista Alegre. Também foram ven-

didas duas fêmeas PO da Cabanha Vista Alegre por 

R$ 8.000,00 e R$ 5.200,00 respectivamente. Todas 

as 19 borregas rústicas foram vendidas, as PO por R$ 

1.050,00 e as PA por R$ 800,00 de média.

A 33ª Fenovinos ficou marcada pela participa-

ção de várias raças, com o reencontro dos criadores 

do RS, SC e PR, por cumprimento dos protocolos sa-

nitários, pela eficiência do Sindicato Rural, através 

de seu presidente, diretoria, funcionários e pessoal 

de campo. Lavras do Sul, em parceria com a ARCO, 

cumpriu seus propósitos. Parabéns a todos!
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Produtores de Minas Gerais, São Paulo 

e até do Centro-Oeste do Brasil estão inves-

tindo pesado na aquisição da genética Hamp-

shire Down para a melhoria do rebanho e da 

produção de carne a partir das conhecidas 

qualidades do ovino HD: precocidade, mar-

moreio e produtividade em cortes como pos-

teriores e lombo.

Um destes investidores é o produtor 

Marcos Ronca, da capital paulista, mas com 

propriedade em Guaxupé, importante cidade 

do sudoeste mineiro. 

Ronca adquiriu dois reprodutores Talha-

da No Bororé, dos cabanheiros Jammir Pau-

lista e Claudiane Selenka, de Monte Castelo 

(SC), e desde então só tem  elogios para o HD.

“O Hamphshire me conquistou defini-

tivamente pela precocidade, volume e qua-

lidade de carne depositada no cruzamento 

industrial. Estou impressionado com as ca-

racterísticas superiores desta raça de ovi-

nos”, afirmou Ronca, que atende restauran-

tes classe A em São Paulo e é proprietário da 

marca de carnes Cordeiros Xavante.

Fernando Pioli, da também mineira Ja-

cutinga, é um tradicional produtor de ovinos 

e foi outro cabanheiro que adquiriu genética 

Talhada no Bororé. Ele confirma que o seu 

grande objetivo com o HD é o mercado de 

carnes de sua região, bem como de embutidos 

e defumados.

“O Hampshire é um ovino realmente di-

ferenciado”, mencionou Pioli. “E a opção por 

ele foi por conta do alto desempenho no cru-

zamento com outras raças para obter cordei-

ros com carne superior, visando um mercado 

mais exigente em termos de qualidade”, de-

clarou.

Já o proprietário da Cabanha San Ma-

theo, Theo Nogueira, de Rubiácea, no inte-

rior paulista, comprova na prática a excelên-

cia do HD na heterose; ele que foi mais outro 

que adquiriu reprodutores da Talhada No 

Bororé.

Produtores de SP e MG investem em 
Hampshire para aprimorar genética e a 
produção de carne

Reprodutor Hampshire Down, da Cabanha San Ma-
theo, de Rubiácea (SP)
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“Estou impressionado com a precocida-

de desta raça. Não tinha visto nada compara-

do até hoje, e com certeza vai fazer com que 

a minha criação comercial seja consolidada 

de uma forma muito competitiva”, declarou 

o Nogueira, que disputa mercado na região 

noroeste, onde se mais cria ovinos no estado 

de São Paulo

A expansão do Hampshire em São Paulo, 

Minas e Centro Oeste não acontece por aca-

so. 

É resultado do trabalho árduo dos caba-

nheiros em busca de uma genética cada vez 

produtiva e prolífica, além da participação 

dos próprios produtores em eventos e expo-

sições, assim como do apoio decisivo da As-

sociação Brasileira de Criadores de Ovinos 

Hampshire Down (ABCOHD) na divulgação 

da raça.

“Estamos realizando ações que englo-

bam o marketing, divulgando a raça, apoian-

do os produtores nos eventos e investindo em 

medidas que garantam a qualidade genética, 

como o Selo Rebanho HD, que no final das 

contas acabam por repercutir positivamen-

te na valorização do Hampshire, e permitem 

que a raça atravesse fronteiras estaduais”, es-

clarece Samuel.

Carnesella destaca que desde o final do 

ano passado acompanha uma evolução ex-

ponencial do Hampshire, tanto em vendas 

quanto na valorização do animal.

Ovino Hampshire Down adquirido pelo produtor 
Theo Nogueira, de Rubiácea (SP)

Hampshire Down do produtor Fernando Pioli, de 
Jacutinga (MG)

Raças ///

HAMPSHIRE DOwN

“Isso garante excelente 

rentabilidade para quem faz 

genética e ótimas perspec-

tivas produtivas a quem vai 

produzir carne ou formar 

plantéis para a recria”, obser-

va Samuel Carnesel la, presi-

dente da ABCOHD.

Para o cabanheiro Jam-

mir Paulista, que é associado 

da ABCOHD e um dos respon-

sáveis pelo boom do Hamp-

shire em direção ao Sudeste e 

Centro Oeste, destacou que o 

avanço do HD fora do Sul do 

país é uma expansão natural 

de quem tem contato com a raça.

“É impossível não ficar impressionado 

com o Hampshire à primeira vista. E muito 

menos impressionado quando se obtém os 

produtos. A precocidade, a produtividade e 

qualidade de carcaça chamam a atenção por 

conta das excelentes oportunidades de ne-

gócios que este ovino proporciona”, finaliza 

Jammir.
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Em menos de 50 anos de seleção direcionada 

a raça Santa Inês dominou quantitativamente as 

pastagens brasileiras, adaptando-se aos mais di-

versos sistemas de produção e espalhando os seus 

genes por todo o Brasil e América do Sul.

A rusticidade do Santa Inês se traduz em per-

formance reprodutiva e o sucesso da raça é susten-

tado por características como facilidade de parto, 

habilidade materna, ganho de peso e qualidade de 

sua carne.

O Santa Inês tirou a ovinocultura de corte do 

anonimato e fez surgir um mercado ávido por con-

sumir cada vez mais uma carne saudável, saborosa 

e sustentável. E nesse contexto, a raça continua 

sendo a locomotiva de desenvolvimento da cadeia 

da carne ovina, pois só ela pode ofertar a quantida-

de, escala de produção e qualidade que o mercado 

demanda.

Projetos de produção de carne com o uso ex-

clusivo da raça tem surgido com mais frequência e 

hoje já fornecem base para a produção de cordeiros 

em muitos estados. 

Nesse cenário, a 

Associação Brasi-

leira de Santa Inês 

tem procurado 

ferramentas que 

auxiliem seus cria-

dores na seleção e 

escolha dos melho-

res materiais gené-

ticos, sempre visando produtividade e a própria 

evolução do rebanho nacional.

Dentro em breve o tão sonhado Programa de 

Melhoramento deverá ser iniciado e, junto com a 

ARCO, iremos incentivar o uso maciço dessa fer-

ramenta pelos criadores de genética da raça. Esse 

será um novo marco para o Santa Inês, pois iremos 

consolidar os ganhos genéticos e dar mais seguran-

ça na escolha e aquisição de animais melhoradores.

Ainda vivendo um período difícil por conta 

da pandemia, o Brasil dá sinais de superação sanitá-

ria e os eventos aos poucos estão sendo retomados 

no segundo semestre da 2021. A ABSI irá realizar 

as suas duas principais exposições: a Brasileira do 

Santa Inês, que acontece esse ano entre os dias 10 

e 15 de agosto em Vitória de Santo Antão em Per-

nambuco em parceria com APECCO, e a Nacional 

da Raça – ExpoBrasil, que esse ano será realizada 

em Teresina no Piauí entre os dias 05 e 12 de de-

zembro em parceria com APICCOV.

Durante a ExpoBrasil a ABSI lançará a segun-

da edição do Manual da Raça Santa Inês – RADAR, 

importante publicação que produziu significativos 

ganhos na criação e desenvolvimento da raça. Nes-

ta segunda edição, atualizada e revisada, são elu-

cidados pontos específicos da seleção, orientando 

técnicos e criadores. A Associação trabalha apon-

tando o caminho para uma raça cada vez mais pre-

sente nacionalmente, produtiva e eficiente. 

Anderson Pedreira
   Diretor da ABSI

Caminhos da raça Santa Inês

Raças ///

SANtA INêS
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A Paramount Têxteis parabeniza
os cabanheiros, produtores e

organizadores pelos excelentes
 resultados obtidos durante a 

33ª Fenovinos de Lavras do Sul - 2021.h

O coxinilho, ou também cochonilho,  é 

um artefato feito artesanalmente com me-

chas de lã de ovelha,cabra, lhama ou algo-

dão, atadas numa tela(pala) tecida com fios 

de lã, algodão ou acrílico. 

As mechas oriundas da lã da ovelha 

Crioula, são as mais apropriadas devido ao 

seu comprimento, forma cônica e estrutura.

O coxinilho era o “pelego” dos tropei-

ros,  e eram feitos com mechas e fios de lã 

de ovelha Crioula (por muitos considerado 

o verdadeiro coxinilho). Como os tropeiros 

enfrentavam intempéries, utilizavam os co-

xinilhos, pois estes podiam ser molhados pe-

las chuvas e lavados várias vezes, sem com-

prometer sua durabilidade.  E após o dia de 

tropeada,  era usado como cama e cobertor.

É um artefato muito útil e versátil. 

Pode ser usado nas encilhas,sobre os arreios 

(uso inclusive chancelado pelo MOVIMEN-

TO TRADICIONALISTA GAÚCHO, nas 

DIRETRIZES PARA EQÜINOS NAS ATIVI-

DADES CAMPEIRAS, no seu Art.2°, inciso 

VI: PELEGO OU “COCHONILHO”: branco, 

preto marrom,  sempre natural, ou seja, sem 

tingimento). Também como assentos em 

bancos,  cadeiras e sobre estofados,  como ta-

petes na sala, quartos e etc. Outra qualidade 

do coxinilho feito com lã, é a resistência às 

chamas, porque é difícil de inflamar e o fogo 

O COXINILHO

Raças ///

CRIOULA
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costuma extinguir em suas fibras. Voltando aos usos 

e costumes de outrora, os tropeiros  secavam os co-

xinilhos molhados pelas chuvas , na beira do fogo de 

chão. 

Ao contrário do pelego, o coxinilho é feito sem a 

necessidade de abater o animal.  De um ovino Criou-

lo, podemos obter vários coxinilhos: um de cada tos-

quia. Claro que com o passar dos anos,  as mechas vão 

diminuindo o comprimento e feltrando na base, difi-

cultando a separação das mechas (isto após  o 4°ou 5° 

ano de vida do ovino).

Sou médico veterinário e produtor rural : vivo 

da criação de búfalos e ovinos Crioulos. Iniciei  a con-

fecção de coxinilhos e xergões em setembro de 2020, 

durante o curso do SENAR (prof.Paulo Xavier), com 

tear de pente. Em janeiro de 2021, com orientação do 

prof. Gilson R.P.Moreira,  aprendi a fazer tear de pre-

gos e confeccionar coxi-

nilho nele. 

Em 4 e 5 de junho 

do corrente ano,  ocor-

reu a primeira edição 

da EXPOSIÇÃO DE CO-

XINILHOS, promovida 

pela ABCOC (Associa-

ção Brasileira de Criado-

res de Ovinos Crioulos), 

durante a XXXII FE-

NOVINOS, em Lavras  

do Sul,  que contou com 

um acervo de coxini-

lhos feitos por artesãos das mais diferentes regiões do 

país.  Tive a honra e o privilégio de participar com um 

coxinilho.  Na ocasião,  houve troca de ideias  entre 

artesãos, como também incentivo e orientações a no-

vos artesãos. 

Como artesão,  agrego valor ao que  produzo : 

a lã da ovelha Crioula- confeccionando coxinilhos e 

xergões. 

OVINO CRIOULO: UMA CARNE SABOROSÍS-

SIMA  E  UMA LÃ  PERFEITA PARA O COXINILHO!

ANTONIO CARLOS TRIERWEILER
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A Raça Ideal esteve com uma se-

leta representação durante a XXXIII 

Fenovinos ocorrida no início do mês de 

junho na cidade de Lavras do Sul.

Estiveram presentes 8 cabanhas: 

Cerro Chato, Coxilha Verde, Escondi-

da, Nova Querência, São Pedro, Seival, 

Tupanci e Vale do Camoaty.

O julgamento ficou a cargo do 

criador e Zootecnista Luis Carlos Abas-

cal, o qual desenvolveu com maestria o 

seu ofício. O Grande Campeonato dos 

machos ficou com a Cabanha Tupanci 

e o Grande Campeonato de fêmeas fi-

cou com a Estância Cerro Chato. O Jul-

gamento dos machos rústicos premiou 

um trio da Cabanha Coxilha Verde.

Durante o evento, foi realizada 

uma reunião com associados, opor-

tunidade na qual foram discutidos 

alguns assuntos tais como: Projeto de 

Certificação da Lãs, Programa de Me-

lhoramento Genético e previsão para 

a realização de um remate virtual de 

borregas e peças de artesanato no mês 

de julho.

A Associação Brasileira de Cria-

dores de Ideal agradece a todos os cria-

dores que se fizeram presentes bem 

como às entidades organizadoras do 

evento pelo magnífico ambiente propi-

ciado pelos produtores Lavrenses à to-

dos os participantes. Na terra do Ouro 

uma "joia" de hospitalidade.

Raça Ideal marca sua presença 
na XXXIII Fenovinos

Raças ///

IDEAL

A Associação 
Brasileira de 
Criadores de 
Ideal 
agradece 
a todos os 
criadores que 
se fizeram 
presentes
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Introdução

Maria-mole é o nome popular, dentre 
vários outros, de plantas do gênero Senecio, que 
possui mais de duas mil espécies no mundo. Este 
gênero tem 60 espécies catalogadas no Brasil 
incluindo 25 no Rio Grande do Sul (RS), mas no 
Estado os casos de intoxicação são atribuídos 
a oito espécies (Senecio brasiliensis, S. selloi, 
S. oxyphyllus, S. heterotrichius, S. tweediei, S. 
cisplatinus, S. leptolobus e S. madagascariensis), 
onde a infestação dos campos aumentou nas úl-
timas décadas e, consequentemente, o número 
de intoxicações (seneciose), principalmente em 
bovinos, causando acentuado prejuízo 
na bovinocultura. 

O problema

Após a manifestação dos sinais 
clínicos da doença, não há tratamento 
terapêutico eficaz, cuja morbidade 
no rebanho bovino varia de 1 % a 30 % 
e a letalidade é de praticamente 100 
%. O mais recomendado para diminuir 
o prejuízo a médio e longo prazo são 
medidas de controle da planta. Aí 

salienta-se a importância dos ovinos que, apesar 
de sensíveis, são praticamente 20 vezes mais 
resistentes que os bovinos aos princípios ativos 
tóxicos de Senecio spp., os alcaloides pirrolizi-
dínicos, uma vez que sua microflora ruminal os 
detoxifica em parte. E observa-se, praticamente 
no mesmo período de aumento de surtos da in-
toxicação por maria-mole em bovinos no Estado, 
um declínio acentuado da ovinocultura, confor-
me mostra a Tabela 1. 

De acordo com dados da Secretaria da 
Agricultura do RS (2020), o rebanho ovino gaú-
cho é de 2.971.805 cabeças e o rebanho bovino 
tem cerca de 12 milhões de cabeças. Estima-se 

A ovinocultura no controle da Maria-Mole
Fernando Castilhos Karam*
*Médico veterinário, Doutor. Pesquisador IV, SEAPDR/DDPA/Centro de Pesquisa em Saúde Animal – IPVDF, 
Eldorado do Sul, RS. fernando-karam@agricultura.rs.gov.br

Artigo técnico   ///

311.552 94.094

25.507d 10.784d

18.293d 10.199d

23.331d

 Caçapava do Sul 152.000 87.988 60.767

 Dom Pedrito 652.000 236.643 102.272

 Herval 378.900 212.427 79.606

 Lavras do Sul 234.000 91.231 71.886

 Pinheiro Machado 342.000 164.462 113.898

 Piratini 274.000 120.000 80.330

Santana do Livramento 910.200 564.250 301.039

  Município                                                              População/Ano   
                                                              1963a                     1996b                    2020c                                             

 Bagé 939.200

Tabela 1. População ovina em alguns dos principais municípios criadores no Rio 
Grande do Sul, de 1963 a 2020.

a Fonte: Nunes Vieira, 1967 (Criação de Ovinos. SP: Melhoramentos. 3a ed., 480 p.).
b Fonte: Secretaria Municipal de Agropecuária de Bagé, RS (in loco). 
c Fonte: Secretaria da Agricultura do RS, 2020 (https://www.agricultura.rs.gov.br/see/).
d Candiota, Hulha Negra e Aceguá, respectivamente, municípios emancipados de Bagé.
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que, no Brasil, 5 % da população bovina morre 
anualmente por diferentes causas e laborató-
rios de diagnóstico de diversos Estados regis-
tram que 10 % a 14 % dos casos de morte em 
bovinos devem-se à intoxicação por plantas, 
mas o prejuízo é ainda maior se, no caso de 
intoxicação por maria-mole considerarmos as 
perdas indiretas, como baixa produtividade dos 
animais acometidos e custos com tratamento, 
entre outros gastos, já que a doença é evolutiva 
e irreversível. No percentual geral atribuído às 
mortes por plantas, mais de 50 % devem-se à 
intoxicação por Senecio spp. A ocorrência de 
maria-mole nos campos é indício de que a lota-
ção em ovinos é baixa.

Ovinos como controladores natu-
rais

Espécies de Senecio são mais palatáveis 
aos ovinos na brotação ou rebrote, aparente-
mente, e isto pode ser aproveitado com a inten-
ção específica de controle, podendo ser isolado 
ou associado à roçadas ou ao pastoreio bovino. 

As fases de desenvolvimento da maioria 
das espécies de Senecio que ocorrem no RS se 
dão principalmente no outono-inverno e são 
potencialmente mais tóxicas, exceção à S. ma-
dagascariensis, cujo teor tóxico é maior nas flo-
res, especialmente na primavera, apesar dessa 
espécie florescer durante todo o ano. As fases 
reprodutivas se concentram principalmente de 
setembro a início de dezembro e é recomendá-
vel o pastoreio com ovinos antes dessa época 
porque assim impedem o desenvolvimento da 
planta até seu estágio reprodutivo, de flores, 
consequentemente reduzindo a produção de 
sementes. No caso específico de infestação por 
S. madagascariensis, por ter uma dinâmica de 
desenvolvimento diferenciada e mais agressiva, 
a eficácia de um controle está condicionada a 
um conjunto de medidas.

A roçada, sua repetição ou associação 
com pastoreio ovino, evita a permanência de 
Senecio spp. nos campos porque impedem o 
estabelecimento de brotos vegetativos que 
as plantas emitem após a roçada ou o pastejo, 
acabando por esgotar suas reservas. As poucas 
plantas que conseguem chegar à fase reprodu-
tiva a fazem de forma pouco vigorosa. Essa prá-

tica repetida por alguns anos diminui a popu-
lação de Senecio spp. no ambiente e, ao longo 
do tempo, os campos podem ser considerados 
limpos, ou seja, sem o iminente risco da inges-
tão devido à grande quantidade da planta.

Apesar de serem mais resistentes, os ovi-
nos podem se intoxicar, e as lesões hepáticas, 
mesmo que discretas ao longo de um tempo, 
favorecer a intoxicação crônica secundária por 
cobre. Portanto, deve ser considerada a possi-
bilidade do risco em áreas muito infestadas por 
Senecio spp. No entanto a seneciose, no RS, 
tem sido relatada geralmente em propriedades, 
ou pastagens, onde não existem ovinos.

Conclusão e recomendações 

O pastoreio ovino interfere negativamen-
te no desenvolvimento de espécies de Senecio. 
Uma proposta que considera o comportamento 
da planta consiste em dois ovinos por meio 
hectare durante os meses de julho e agosto, 
sendo que neste manejo se observou drástica 
redução do número de plantas mesmo em 
áreas altamente infestadas e, as que sobrevive-
ram, apresentaram fases reprodutivas pouco 
vigorosas, diminuindo o número de sementes 
no solo e muitas não conseguiram se estabe-
lecer no ambiente para o ano seguinte. Outras 
propostas correspondem à lotação de ovinos 
igual ou maior que 0,43 animais por hectare, 
em pastoreio contínuo por 30 dias, ou o uso de 
ovinos associado com bovinos (lotação de bo-
vinos conforme disponibilidade de forragem), 
eficiente na proporção de três ovinos/hectare, 
durante dois anos após roçada em área inicial-
mente infestada por Senecio spp. 

Cabe observar que a ocorrência de plantas 
indesejáveis pode ser uma ameaça permanen-
te, mas torna-se problema geralmente por 
distúrbios provocados pelo próprio homem, daí 
a importância das medidas de controle, as quais 
devem ser adotadas de acordo com a realidade 
de cada propriedade. 

Veja mais em: https://www.agricultura.
rs.gov.br/upload/arquivos/202010/05172543-co-
municado-2-karam-publicacao.pdf https://www.
agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202103/
08153343-karam-ovinos-no-controle-da-maria-
mole-final.pdf 
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Internacional ///

José Thiago Machado de Mattos (foto), 45 

anos, casado com Adriana Castiel de Amaral 

de Mattos, pai de Artur e Cassiano.  Criador de 

Texel, Brangus e produtor de peças no muni-

cípio de Santiago, no Rio Grande do Sul. Há 23 

anos trabalha focado na seleção ovina, buscan-

do o melhoramento genético de seu rebanho.

Primeiro produtor a fazer um programa 

particular de distribuição de carneiros a peque-

nos produtores de sua região, para incentivar 

a criação da raça Texel. Ele também participa 

como jurado da raça Texel em feiras pelo Uru-

guai, Paraguai e Argentina. Este ano vai estar 

entre os jurados da Expo Prado. 

A Expo Prado acontece entre os dias 10 e 

19 de setembro de 2021, na cidade de Monte-

video, no Uruguai.  Entre as raças ovinas irão 

participar Corriedale, Ideal, Merino Australia-

no, Merilin, Romney Marsh, Texel, Southdown, 

Hampshire Down, Suffolk, Ilde de France, Poll 

Dorset, Merino Dohne e Frisona Milchschaf.

Os julgamentos ovinos acontecem entre os 

dias 13 e 17 de setembro.

Brasileiro entre os jurados 
da Expo Prado de 2021
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