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R epresentando a ARCO e os ovino-
cultores brasileiros, é com grande 

entusiasmo que anuncio os resultados 
desta 42ª Expointer, evento em que a 
Ovinocultura se destacou sobrema-
neira como atividade econômica, pro-
dutiva e social dentro do contexto da 
pecuária regional e nacional.

Além dos 154 exemplares comerciali-
zados e da ampla participação de pro-
dutores, o interesse na ovinocultura 
não se restringiu apenas aos que trabalham com ovinos, 
mas ampliou-se com a marcante presença de grande públi-
co em atividades paralelas aos julgamentos e leilões. 

Um dos pontos altos neste quesito foi a Vitrine da Carne, 
que apresentou aos presentes, em todas as suas sessões, 
modos corretos de corte de cordeiros, com participação 
de especialistas da área, e também o preparo de pratos,                 
sendo que, ao final, todos podiam ter uma amostra das 
iguarias produzidas.

Tivemos, também, o retorno da Casa Britânica à Expointer, 
e, aliado a isso, o Seminário Anglo-Brasileiro de Ovinocultu-
ra, que serviu de elo para troca de informações, experiên-
cias e futuros negócios. 

O concurso de velos foi outro aspecto de grande importân-
cia, com o esforço conjunto das associações das raças Me-
rino Australiano, Ideal e Corriedale.

Outro ponto forte, a Oficina Jurado Jovem e Campeona-
to Cabanheiro do Futuro, teve a participação de jovens e 
crianças extremamente empolgados com a possibilidade 
de atuar na atividade.

O que não poderia deixar de mencionar foi a presença mas-
siva das famílias dos produtores e expositores, as quais 
acompanharam tanto os julgamentos quanto os leilões, so-
bressaindo-se na alegria e na convicção de que a Ovinocul-
tura está forte e decidida a crescer cada vez mais.

Agradeço a todos os participantes e à equipe da Arco que 
se esforçou para que alcançássemos resultado tão signi-
ficativo. O final da nossa participação culminou com uma 
atividade festiva em que houve a entrega de prêmios e o 
Troféu Ovelheiro, que, a partir desta edição da Expointer, 
estende-se a todos os estados brasileiros.

Muito obrigado aos criadores e cabanheiros, fundamentais 
para o êxito desta 42ª Expointer.
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pensando cordeiros  ///

Produção de ovinos
na Nova Zelândia
Relatos de uma experiência
Fernando Henrique M.A.R. de Albuquerque

De Sobral a Palmerston North
Para quem trabalha com ovinos, pensar 

em ir para a Nova Zelândia é um sonho, um 

desejo que sempre está em mente. Desde 2013, 

através de contato com a professora Alda Mon-

teiro (UFPR), iniciamos os primeiros acertos 

com Paul Kenyon, professor da Massey Univer-

sity, na cidade de Palmerston North, para meu 

doutorado-sanduíche. Logo concretizou-se o 

desejo de ir estudar na Nova Zelândia e conhe-

cer um pouco de sua realidade no que tange 

aos sistemas de produção de ovinos. Para tanto, 

tive apoio e incentivo da Embrapa, do progra-

ma de pós-graduação em Zootecnia da UFRGS, 

com parceria do professor Cesar Poli e dos pro-

fessores da Massey University, além do apoio 

familiar e dos amigos.

Durante os 11 anos de atuação na Embra-

pa Caprinos e Ovinos, tendo a oportunidade 

de realizar atividades em diferentes polos de 

produção no Brasil e conhecer alguns dos seus 

desafios, algumas perguntas persistiam: “Como 

podemos ser mais eficientes?”; “Como os países 

que apresentam tradição na ovinocultura e efi-

ciência na produção, com produtores que vivem 

da atividade, fazem ou fizeram para superar es-

ses desafios?”; “Como as instituições de pesquisa 

e ensino estão conectadas ao setor produtivo?”. 

Com tais questões em mente e mais o objetivo 

do trabalho do doutorado, segui bastante moti-

vado e curioso para passar um período no país 

das ovelhas. 

Em Palmerston North fui recepcionado 

pelo professor Paul Kenyon, que me apresen-

tou aos demais professores e alunos do depar-

tamento e me mostrou a universidade. Após 

reuniões iniciais sobre a tese, montamos um 

plano de atividades, o qual me permitia tam-

bém participar de atividades de campo para ter 

um conhecimento sobre o setor produtivo e as 

práticas adotadas nas propriedades.

Já com o cronograma em mãos, entrei em 

contato com a zootecnista Dayanne Almeida 

para saber de que forma poderia acompanhá-

-la nas suas atividades de rotina...foi excelen-

te! Durante um pouco mais de seis meses na 

Nova Zelândia, entre janeiro e agosto de 2019, 

além das atividades do doutorado, tive o apoio 

e orientações da Dayanne e do seu marido Paul 

Crick, que me proporcionaram o conhecimento 

de diferentes processos realizados nas fazen-

das, literalmente “colocando a mão na massa”, 

nas ovelhas e no pasto, seguindo o calendário 

anual de produção. Também participei de ativi-

dades realizadas pelos produtores, em conjun-

to com entidades de apoio, a exemplo da Beef 

and Lamb New Zealand (dias de campo, feiras 
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exclusivas para comercialização de ovinos e 

bovinos e eventos sobre tecnologias e insumos 

relacionados ao setor agropecuário).

Massey University 
A Massey University é uma universida-

de de referência internacional em diferentes 

linhas de ensino e pesquisa do setor agropecu-

ário, com destaque para pesquisas nas áreas de 

pastagens e produção de ruminantes em siste-

mas pastoris. 

Fiquei vinculado ao Department of Ani-

mal Science sob a orientação do professor Paul               

Kenyon e da equipe de professores que traba-

lha com modelagem de sistemas de produção. 

Minha principal atividade foi receber orienta-

ção para desenvolver um modelo de simulação, 

inicialmente para condições de sistemas de 

produção do semiárido brasileiro, avaliando a 

eficiência econômica de distintas estratégias de 

acasalamento das matrizes ovinas e caprinas, 

considerando o ciclo anual de produção de for-

ragem e sua composição de energia e proteína. 

Os resultados serão descritos na tese, e em um 

futuro próximo pretendo ampliar as informa-

ções para outros cenários produtivos.

Além das atividades vinculadas ao proje-

to de tese, cursei a disciplina de produção de 

ovinos e bovinos, a qual serviu de base para 

o meu entendimento dos conceitos aplicados 

pelos produtores aos sistemas de produção ne-

ozelandeses. Nas fazendas experimentais da 

universidade auxiliei atividades de projetos 

sobre mastite em ovelhas de corte e, também, 

de avaliação de características de borregas ao 

primeiro acasalamento sobre sua vida útil e efi-

ciência produtiva. Também pude discutir com 

outros professores e alunos de pós-graduação 

resultados de trabalhos de diversas áreas da 

zootecnia, veterinária e agronomia, uma vez 

que as linhas de pesquisas são integradas e nor-

malmente com visão sistêmica e multidiscipli-

nar. Nesse ponto destaca-se a multiculturalida-

de dos professores e alunos que executam esses 

projetos, com muitos deles oriundos de outros 

países, desde China, Índia, Sri-Lanka, distintas 

regiões da África, América Latina, ou seja, po-

demos dizer que o mundo inteiro está represen-

tado na Massey University, ou melhor, na Nova 

Zelândia.

Quanto aos projetos de pesquisa, vale des-

tacar a importância de fontes de financiamento 

em parceria com o setor produtivo. Cito como 

exemplo projetos financiados pela Beef and 

Lamb (parte do recurso vem de um fundo arre-

cadado com o abate de ovinos e bovinos), New 

Zealand Merino entre outras representações de 

produtores. Além dessas entidades, empresas 

privadas e instituições internacionais finan-

ciam projetos em parceria com as universida-

des (Massey, Lincoln...) e com a empresa de pes-

quisa agropecuária da NZ (AgResearch). 

A proximidade entre o setor produtivo e a 

Massey University também pode ser observa-

da nos objetivos dos projetos em execução, na 

realização de dias de campo para apresentar aos 

produtores os resultados das pesquisas, além da 

participação dos professores como instrutores 

em dias de campo conduzidos pela Beef and 

Lamb. 

Em atividade do projeto sobre mastite em ovelhas de corte com o Veterinário da 
Etiópia, aluno de PhD da Massey, Mandefrot Zeleke, à esquerda

O modelo de produção                    
neozelandês

O sistema de produção de ovinos da Nova 

Zelândia realmente encanta, desde a paisagem 

das pastagens, passando pelos manejos práticos 

e objetivos realizados pelos produtores, a esca-

la de produção, o engajamento das equipes, a 

importância dos cães nas atividades com o re-

banho até o processo de gestão das proprieda-

des e seus indicadores de eficiência. Contudo, 
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é possível entender algumas informações que 
estão por trás desse primeiro cenário, pois mui-
tos técnicos e produtores do nosso país já estão 
familiarizados com os sistemas neozelandeses.

Como primeiro aspecto, cito algumas ca-
racterísticas demográficas do país, que apre-
senta uma população de aproximadamente 5 
milhões de habitantes, com nível educacional 
elevado, e onde o setor primário é muito im-
portante para a economia, especialmente a 
produção de ovinos, bovinos de leite e de corte. 
O trabalho das pessoas que atuam no setor pri-
mário é bastante reconhecido e valorizado. Os 
produtores têm idade média de 55 anos, sendo 
que a grande maioria se envolve nas atividades 
operacionais das fazendas. Eles contam com 
funcionários mais jovens na execução das tare-
fas, mas, mesmo assim, a sucessão na gestão das 
propriedades aflige o setor.

Quanto ao consumo anual de carne ovina 
do país, a média é de 5,7 kg per capita; a de fran-
go, 47,8 kg; a suína, 23,9 kg; e, a bovina, 17,2 kg.

O foco da ovinocultura é a produção de 
carne para o mercado internacional, sendo 95% 
destinada para exportação, com os maiores vo-
lumes comercializados para países europeus, 
especialmente o Reino Unido, e, para a Ásia, so-
bretudo para a China. De forma geral, a carne 
ovina é dividida em dois grupos, Lamb (cordei-
ros dente de leite) e Mutton (animais acima de 
1 ano – dois dentes ou mais). O peso médio das 
carcaças dessas categorias nos últimos três anos 
é de aproximadamente 19 kg e 25 kg, respecti-
vamente. Existe um diferencial de preço signi-
ficativo entre essas categorias, por exemplo, o 
valor de março de 2019, em dólar neozelandês, 
era de NZ$ 7,28 (lamb) e de NZ$ 4,80 (mutton) 
por kg de carcaça. Esses preços variam ao longo 
do ano devido à sazonalidade da produção. Em 
função disso, o volume de exportação de carne 
é regulado por meio do congelamento de carca-
ças e cortes, sendo a grande maioria da carne 
exportada na forma de cortes congelados (65%). 

Atualmente o preço do quilo de carcaça está 
acima da média devido à alta demanda interna-
cional, e também pela diminuição do rebanho 
neozelandês de matrizes. 

Realmente o que se vê nas propriedades é 

uma empresa a céu aberto com calendário de 

atividades, mapas, processos, metas e indicado-

res de monitoramento, com os produtores co-

nectados entre si e com os demais elos do setor. 

Estão focados no mercado internacional e em 

constante contato e análise desses ambientes. 

O pragmatismo e a objetividade são caracterís-

ticas comuns em todos os elos relacionados ao 

setor. No entanto, apesar dessas características, 

o rebanho ovino reduziu de aproximadamente 

58 milhões de cabeças no início dos anos 1990 

para 27,5 milhões na atualidade. Isso se deu por 

uma combinação de fatores, dentre os quais 

destaca-se a tradicional crise internacional da 

lã e o crescimento da bovinocultura leiteira no 

país, com melhores retornos financeiros para as 

propriedades, ocupando as terras planas e “em-

purrando” as ovelhas para áreas de montanha. 

Porém, isso forçou o setor a buscar uma maior 

eficiência dos rebanhos ovinos, em uma lógica 

de “mais com menos”, no qual apresentavam na 

década de 1990 taxas de desmama de 102 cor-

deiros/100 ovelhas acasaladas e peso médio de 

carcaça dos cordeiros de 13,9 kg, para os atuais 

132% de taxa de desmama e cordeiros com car-

caças de 18,6 kg.

As propriedades comerciais de ovinos 

na Nova Zelândia são classificadas em 8 tipos, 

agrupadas em função da topografia, da região e 

do sistema de produção. A maioria dessas tipo-

logias apresenta sistemas em que a ovinocultu-

ra está associada à bovinocultura de corte, sen-

Borregas acasaladas aos 8 meses de idade no curral de manejo para 
realização do diagnóstico de gestação

Pre-secado de azevem e trevo- forma mais comum de conservação de forragem nas 
propriedades com ovinos
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Quatro Amigos 81

Reservado Ovino do Futuro
Quatro Amigos 85

Campeã Ovino do Futuro 
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Rua Marechal Floriano, 453 (Centro) 
CEP: 95.200-000 | Vacaria-RS

Fazenda: 6º Distrito (Morro Grande) 
Muitos Capões-RS

Fones: (54) 3232-0464 | (54) 99959-1073 
rgpadvocacia@brturbo.com.br



10    |    ARCO Revista   |   n. 23

do as principais 

fontes de renda 

a comercializa-

ção de ovinos 

para abate, se-

guida pela bovi-

nocultura. A lã 

normalmente representa 10% da receita total 

da propriedade, com exceção de um grupo de 

propriedades da Ilha Sul que produzem lã fina, 

nas quais a receita média da lã representa 35% 

do total.

As tipologias de propriedades mais re-

presentativas são as do tipo 4 (Ilha Norte) e do 

tipo 6 (Ilha Sul), propriedades que apresentam 

áreas de aproximadamente 400 hectares, com 

rebanho ovino de 2.400 cabeças. O número de 

funcionários para manejar esses rebanhos, em 

média de 1,6 pessoas, é o que chama bastante            

a atenção. 

Os sistemas de produção são a pasto, pre-

dominantemente formados com azevém pe-

rene em consórcio com trevo branco. O ciclo 

produtivo dos rebanhos é sintonizado com o 

ciclo anual das pastagens. A estação de monta 

é a forma utilizada para regular essa sintonia, 

a qual permite o momento de maior demanda 

nutricional do rebanho coincidir com o melhor 

momento do pasto, aliando quantidade e qua-

lidade. Dessa forma, a concentração dos partos 

ocorre em setembro na Ilha Norte e outubro na 

Ilha Sul.  

Os produtores são especialistas no ma-

nejo das pastagens, quantificando a massa de 

forragem e ajustando o manejo dos rebanhos 

normalmente com ovinos e bovinos associa-

dos. Nos momentos de excedente de produção 

de forragem, fazem o armazenamento destas 

na forma de silagem, pré-secado ou feno. A 

adubação das pastagens é uma prática bastante 

comum, vindo a ser, normalmente, o principal 

custo das propriedades. 

Outro ponto que chama a atenção é o foco 

direcionado para as matrizes, em que o cor-

deiro é uma consequência do manejo dado às 

mães. O escore de condição corporal é uma das 

principais ferramentas de monitoramento nas 

matrizes. Para o alcance dos indicadores apre-
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sentados anteriormente, as práticas sanitárias 
preventivas (vacinas e controle de verminose), 
o descarte orientado de animais em função de 
baixa eficiência e problemas sanitários, além da 
aquisição de reprodutores com avaliação gené-
tica são práticas comuns entre os produtores. 

Entre os desafios enfrentados pela ovino-
cultura da Nova Zelândia estão o bem-estar 
animal e as exigências ambientais, cobradas 
principalmente pelos países exportadores, rela-
cionadas à emissão dos gases de efeito estufa e 
aos níveis de fertilizantes na água dos rios. Di-
versos projetos de pesquisa estão em execução 
para entender melhor esses processos e gerar 
soluções que amenizem esses impactos. Parale-
las às pesquisas, estão as campanhas de marke-
ting que valorizam a carne ovina e bovina de 
animais alimentados exclusivamente a pasto, 
além de ações em conjunto com os produtores 
e indústrias quanto à ampliação da adoção de 
boas práticas de produção.

A partir dos pontos abordados e da per-
cepção que tive nesse período, considero que a 
ovinocultura na Nova Zelândia não apresenta 
uma “solução mágica” que se possa copiar. Con-
tudo, acredito que devemos nos motivar pelo 
histórico da atividade no país e procurar enten-
der os princípios e conceitos que dão suporte à 
sua constante adequação diante dos seus desa-

fios locais e globais. 

Mais informações sobre a produção de ovinos da Nova 
Zelândia podem ser consultadas no site do Beef and Lamb. 
https://beeflambnz.com

Feno de azevem e trevo

Cortes de carne de cordeiro – destaque para o sistema de alimentação a pasto

Rebanho de ovelhas na temporada de monta

///
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V
enho de uma  família tradicional 
de pecuaristas da região serrana de 
Santa Catarina. Em 1970 a ovino-

cultura começou a ser parte desta história, 
quando meu avô Luiz Renato Krebs Ramos 
importou um carneiro Hampshire Down da 
Inglaterra e iniciou a criação nos campos da 
Coxilha Rica, em Lages, SC. Com seu fale-
cimento, sua esposa, Vânia de Andrade Ra-
mos, assumiu a criação e deu continuidade 
às atividades da Cabanha São João do Cedro.  
 
Meu amor pela ovinocultura provém da 
minha criação neste meio, foi construído 
durante toda vida com ensinamentos e con-
vívio com o trabalho realizado por minha 
avó e seu cabanheiro Francisco. Cresci par-
ticipando dos manejos, da seleção, auxilian-
do nas exposições, enfim, sendo estimulada 
a tornar-me continuidade, com objetivo de 
honrar todo o esforço dos meus avós e fo-
mentar a criação de Hampshire Down. A ca-
banha hoje tem 45 anos, carrega em sua his-
tória premiações em Esteio e vários grandes 
campeonatos das exposições catarinenses.  
 
Essa proximidade com o campo e a influ-
ência familiar me levaram à medicina ve-
terinária, na qual sou formada hoje, com 
direcionamento para ovinos e bovinos de 
corte. Felizmente tive oportunidades como 
a capacitação para fazer parte do corpo téc-
nico da ARCO, na qual estou em treinamen-
to, e é um grande objetivo de vida; além de 
atualmente fazer parte da diretoria da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos Hampshire Down (ABCOHD), 
integrando o corpo técnico da mesma.  
 
Acredito que o grande papel do jovem 
ovinocultor seja o fomento da atividade 
e também das tecnologias disponíveis 
para uma produção cada vez mais ren-
tável. Hoje trabalho a campo com repro-
dução animal e com assistência técnica 
a produtores de ovinos, e sempre que 
possível busco a realização de eventos 

para difusão de informações a respeito da 
criação. Junto a ABCOHD trabalho em prol 
do Hampshire Down. A criação de ovinos já 
foi muito expressiva em minha região, depois 
esteve adormecida, e recentemente há um 
movimento de resgate e desenvolvimento. 
 
Vejo grande potencial na ovinocultura cata-
rinense, como “jovem ovinocultora” e técni-
ca da área pretendo não medir esforços para 
auxiliar no seu crescimento. O acesso à infor-
mação de qualidade, a implantação de novas 
tecnologias no campo, a difusão do consumo 
de carne ovina e a gestão do que se produz  
vejo como pontos-chave a se trabalhar. A 
profissionalização da atividade é imprescin-
dível.  Sou muito grata principalmente a mi-
nha avó e minha mãe, por despertarem em 
mim esse amor pela ovelha e pelo trabalho 
de nossos antecessores. Que possamos des-
pertar isso nas próximas gerações e manter 
a ovinocultura viva, competitiva e cada vez 
mais eficiente. 

Luiza Ramos Ribeiro
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Cabanha SANTA ANGELA
Uruguaiana, RS

Mais um ano de excelentes resultados

“SANTA ANGELA IA 2296” 
Nasc. 29/5/2018
Pai: “Burity 2027” 
Mãe: “Santa Angela  IA 
1824”

 “SANTA ANGELA IA 
2367”
Nasc. 5/7/2017
Pai: “Burity  2027” 
Mãe: “Santa Angela  
1252”  

RES. GRANDE 
CAMPEÃ IDEAL

TERCEIRO MELHOR 
MACHO IDEAL

Expofeira de Uruguaiana 2019

RES. GRANDE 
CAMPEÃO 
CORRIEDALE

“SANTA ANGELA IA651”
Nasc. 22/5/2018
Pai: “Santa Angela IA571”
Mãe: “Santa Angela 552”

“SANTA ANGELA IA02307” 
Nasc. 8/6/2018
Pai: “Burity 2027” 
Mãe: “Santa Angela IA1870”

“SANTA ANGELA” IA2367”
Nasc. 5/7/2017 
Pai: “Burity 2027”
Mãe: “Santa Angela 1252”

GRANDE CAMPEÃO
IDEAL

RES. GRANDE 
CAMPEÃO IDEAL

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES MERINO AUSTRALIANO, IDEAL E CORRIEDALE

  Rua Tiradentes, 2286  –  Fone: (55) 3412 3830  –  CEP. 97501-842  –  Uruguaiana, RS  –  Brasil 
E-mail: frederico @cabanhasantaangela.com.br    |    Site: www.cabanhasantaangela.com.br

Thiago (55) 99977 8924   |   Frederico (55) 99973 7373
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ovinos & vinhos  ///

Vinícola Batalha
Exemplo de perfeita integração da vitivinicultura com a ovinocultura

Três amigos, Gilberto, Giovâni e Felipe, 

de mesma formação (são engenheiros agrôno-

mos), tomaram a iniciativa de pôr a funcionar, 

em 2010, um projeto de viticultura que tinham 

traçado havia algum tempo. Foi quando im-

plantaram o vinhedo e começaram a vinificar 

em estrutura de terceiros. Já em 2013, com ex-

celentes resultados de seus produtos, iniciaram 

a vinificação própria. Hoje, a Batalha Vinhas & 

Vinhos é reconhecida na rota do enoturismo e 

pessoas de todos os lugares do Brasil marcam 

presença no local. Contudo, os sócios alertam 

que para almoço é necessário agendar, e assim 

desfrutar das boas carnes do sul e dos vinhos e 

espumantes da casa. 

Este é um case de real sucesso, pois, além de 

tudo, na formação inicial da empresa, os sócios 

pautaram que não abririam mão de seguir uma 

filosofia sustentável para obter o produto final. 

Optaram, então, por não utilizar herbicidas no 

controle de plantas invasoras no vinhedo, o que 

resultou em menor prejuízo ao solo e à planta. 

Outra técnica que se utilizam é a de indutores de 

resistência, os quais aumentam a capacidade de 

defesa das vinhas contra pragas, fungos, bacté-

rias e vírus. Além de preservar solo e planta, li-

mitam a produtividade na poda pelo número de 

gemas, ocasionando uma melhoria da qualidade 

da uva, e, como consequência, do vinho. Tudo 

isso reflete no foco do projeto,  a qualidade e não 

a quantidade produzida. 

O manejo com ovelhas no interior do vi-

nhedo, durante o outono e o inverno, substi-

tuem as roçadas E é outro aspecto de extrema 

importância que envolve qualidade e sustenta-

bilidade. A empresa utiliza cerca de 40 matrizes 

para os 6,5 ha de área de plantio. Este diferen-

cial permite que o trabalho de cuidar do meio 

ambiente persista em todas as estações e, ainda, 

possibilita a oferta do assado de cordeiro, que 

é um prato apreciado por todos que buscam a 

Batalha para uma experiência gastronômica 

aliada à harmonização com os seus vinhos.

Como no manejo fitossanitário do vi-

nhedo, a vinícola usa produtos de baixa con-

centração de cobre, sendo que as ovelhas não 

têm problemas com intolerância a produtos à 

base deste nutriente. Os sócios têm planos de 
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ampliar o período de uso das ovelhas para o es-

tágio vegetativo e de maturação das uvas, que 

hoje é realizada de forma mecânica, com custo 

alto. Buscam tecnologias para o uso também 

nessas épocas, o que hoje não é possível por que 

as mesmas comem os brotos e os cachos. Con-

tudo, existe no mercado a alternativa do uso de 

máscaras que impedem o animal de comer ao 

levantar a cabeça, somente conseguindo com 

a cabeça abaixada. Ainda em 2019 irão testar a 

efetividade desta técnica. A história do nome, 

Batalha, remonta a 1836, pois foi na região de 

Candiota, RS, local onde os 29 ha da empresa 

se encontram, que ocorreu a Batalha do Sei-

val, conflito militar que os revolucionários da 

Revolução Farroupilha venceram o exército do 

império brasileiro e ensejaram a República Rio-

grandense.

A Batalha Vinhas & Vinhos localiza-

-se em região propícia ao cultivo de uvas e à 

produção de vinhos. Fica no famoso paralelo 

31, onde o clima é temperado, os invernos são 

frios e os verões quentes, tem alta amplitude 

térmica e alta luminosidade e pouca chuva na 

maturação, o solo é arenoso, profundo e com 

boa drenagem. A sua produção de escala limi-

tada, em função de priorizar qualidade, faz da 

empresa uma vinícola boutique, que já obteve 

diversas premiações a nível nacional e con-

quistou vários sommeliers e enólogos do Brasil 

e do exterior.

Gilberto Pozzan e Giovâni Silveira Peres, sócios da Batalha Vinhas & Vinhos

Hoje, Gilberto Pozzan está mais focado na 

área comercial e atende o mercado do Brasil a 

partir de Ribeirão Preto, SP, onde mora, Giovâ-

ni Peres fica entre Bagé e Candiota na operação 

geral da Batalha. Já Felipe Pozzan possui outras 

atividades e auxilia em alguns assuntos técni-

cos de campo de forma esporádica. Dizem amar 

o que fazem, e que isto faz toda a diferença no 

resultado final, pois não consideram um traba-

lho, mas uma tarefa prazerosa do dia a dia.

contatos@vinhosbatalha.com.br

Escritório: (53) 9 9910 1944   

Vinhas e cantina: (53) 9 9925 7044      

///

Merino de Alto Rendimiento

Douglas Cortela y Familia
32 AÑOS ININTERRUMPIDOS PRESENTES EN LA EXPO PRADO

Además se obtuvo: Gran Campeón, Rdo. Gran Campeón, Tercer Mejor Macho, Gran Campeona Hembra,                                   
Merino Australiano P. I., Tercer Mejor Macho P. de O.

26º Remate anual  

Martes 18 de 

Febrero 2020

En el Local Chiflero 

de Artigas

Remata:  

www.araujo.com.uy

Contactos 
Tels.: +598 4540 4012 / 

+598 98 913 949 

E-mail: 
merinosantacatalina@

hotmail.com

SUPREMO CAMPEÓN DE LA RAZA

GRAN CAMPEÓN y MEJOR 
CABEZA P. de O.

GRAN CAMPEON y MEJOR 
VELLÓN  P. de O. Poll Merino

GRAN CAMPEONA           
P. de O. Merino

Libre de 
Pietin
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comunicado técnico  ///

Nos últimos anos, a agricultura e a pecuá- 
ria da Região Sul do Brasil têm apresentado 
novas alternativas de sistemas de produção. A 
Embrapa Pecuária Sul tem procurado acompa-
nhar esses movimentos para poder continuar 
atendendo o produtor com a mesma atenção 
que sempre dedicou ao seu trabalho.

Um fenômeno em particular intriga os in-
teressados na ovinocultura. Por que o rebanho 
brasileiro, e em especial o do Rio Grande do Sul, 
vem diminuindo, mesmo com todas as pers-
pectivas que indicam esta como uma atividade 
econômica lucrativa e com uma demanda cres-
cente por seus produtos, carne, leite e lã? 

Os dados coletados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os 
anos de 2004 e 2018, mostram que mesmo com 
o aumento nos rebanhos de SC e do PR (65,7 e 
68,4 mil cabeças, respectivamente) o efetivo de 
ovinos da Região Sul diminuiu em 505 mil ca-
beças. O estado do Rio Grande do Sul, possuidor 
do segundo maior rebanho ovino do país, teve o 
efetivo populacional reduzido de 639 mil cabe-
ças, 17% da população, entre 2004 e 2018. 

Esta redução no rebanho de ovinos acon-
teceu justamente na região tradicionalmente 
criadora de ovinos, ou seja, a fronteira do RS 
com a Argentina e o Uruguai. Nesta região, o 
Pampa, foram 589 mil cabeças de ovinos que de-
sapareceram (22% do rebanho) e também a bo-
vinocultura de corte teve uma redução no seu 
efetivo da ordem de 1,3 milhão cabeças.

Figura 1 – População de ovinos e bovinos no              
Rio Grande do Sul (IBGE 2004 a 2018).

A primeira explicação para este fenômeno 

pode estar em outras atividades do agronegó-

cio. Entre os anos de 2009 e 2018, a área ocu-

pada no RS pelas principais culturas agrícolas 

aumentou 2,1 milhões de hectares. A orizicul-

tura manteve a área de 1,1 milhão de hectares, 

a sojicultura teve a sua área ampliada em 1,9 

milhão de hectares e a silvicultura está estabe-

lecida em 1 milhão de hectares.

Figura 2 - Área utilizada pelas principais culturas 
agrícolas do estado do Rio Grande do Sul                 

(IBGE 2004 a 2018).

Sobre os campos do Pampa, entre 2004 e 

2018 as lavouras de soja e de florestas ocupa-

ram uma área de 773 mil hectares, sendo 626 

mil hectares de soja e 147 mil hectares de flo-

restas. Se fizermos uma associação entre os nú-

meros da população de bovinos e o avanço da 

agricultura aqui apresentados, vamos concluir 

que. na realidade. não está acontecendo a inte-

gração da lavoura ou da floresta com a pecuá-

ria, como se supõe e se prega. O que está acon-

tecendo é uma substituição das atividades da 

bovinocultura de corte pela sojicultura e pela 

silvicultura.

Dados levantados pelos Censos de 2006 

e 2017 relatam o aumento da área de florestas 

nativas em 565 mil hectares, consequência do 

novo código florestal. Mas, em ecossistemas 

campestres, caso de grande parte do Rio Gran-

de do Sul, a perda das pastagens naturais é tão 

Como está a ovinocultura 
no Rio Grande do Sul?
A ovelha como alternativa viável para o pequeno produtor 
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significativa quanto a perda de florestas em ou-

tros ecossistemas. Nesta condição, 749 mil hec-

tares de pastagens nativas foram substituídos 

por outra atividade agrícola, sendo as princi-

pais a soja e a de florestas plantadas. O desapa-

recimento de quase 248 mil postos de trabalho 

na agropecuária é fruto da troca por atividades 

rurais com maior utilização de máquinas agrí-

colas e com menor necessidade de mão de obra 

rural. Além dos postos de trabalho, cerca de 76 

mil estabelecimentos rurais (17% do total) dei-

xaram de existir, e o tamanho médio das pro-

priedades rurais aumentou em 29%. Tudo isso 

significa êxodo rural para as cidades, causando 

os problemas já conhecidos e tão debatidos. A 

população urbana também paga um preço por 

este modelo adotado pelo agronegócio.

Por outro lado, as tecnologias associadas 

ao plantio direto, entre elas de manter a área 

com cobertura vegetal durante o inverno com 

o cultivo de cereais de inverno ou com espécies 

forrageiras como azevém e aveia preta, por 

exemplo, de se conservar uma palhada para 

o momento do plantio, a rotação com culturas 

como o milho e pastagens de verão (milheto, 

sorgo forrageiro e capim sudão, principalmen-

te) que colaboram para o controle de plantas 

invasoras, podem facilitar para que a integra-

ção da lavoura com a pecuária realmente ocor-

ra. A diferença entre a área cultivada com la-

vouras de verão, soja e milho, e a área cultivada 

com cereais de inverno, no Rio Grande do Sul, 

no ano de 2018, foi ao redor de 5,4 milhões de 

hectares que estão disponíveis para o cultivo 

de forrageiras de inverno.

A espécie ovina é uma excelente opção 

para estar nesta integração, uma vez que a ove-

lha pode parir e desmamar um cordeiro em um 

ciclo da pastagem de inverno. Alguns produto-

res já estão se utilizando disso, como é o caso 

do produtor de Candiota/RS, Renato Heimann 

(citado na Revista da Embrapa Pecuária Sul de 

dezembro/2018) e dos produtores Carlos Silvei-

ra de Pedras Altas/RS e Luis Cláudio Pereira de 

Bagé/RS, que apresentaram seus resultados no 

5º Ovinocultura em Debate e que estão rela-

tados na Revista da ARCO n. 22 (agosto/2019). 

Além de uma atividade lucrativa, contribui 

para a diversificação da produção nas proprie-

dades rurais.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural do RS relatou, duran-

te o 5º Ovinocultura em Debate, que 82% dos 

pecuaristas se declaram como ovinocultores 

de subsitência. Os dados do IBGE dos censos de 

2006 e 2017 relatam que houve um aumento 

no número de propriedades gaúchas que de-

clararam que criam ovinos, de 43 para 47 mil 

estabelecimentos. Isto indica que está havendo 

uma migração dos ovinos para outras áreas do 

RS e para propriedades menores. 

Com isso em pauta, não seria também a 

ovinocultura uma alternativa econômica e so-

cial para a manutenção do homem rural no seu 

ambiente, onde pudesse ter uma vida digna, 

produtiva e feliz, e ser uma solução para os gran-

des problemas sociais nas grandes cidades?

João Carlos Pinto Oliveira
(joao-carlos.oliveira@embrapa.br)

Embrapa Pecuária Sul, Bagé, RS

Fontes: https://www.ibge.gov.br/   |    https://cidades.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html

https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadct/brasil
https://metadados.ibge.gov.br/consulta

 Tels.:       (53) 99 591 531 – Bagé, RS – Brasil 
saomatheuscorriedale@gmail.com 

 @saomatheuscorriedale

Cabanha SÃO MATHEUS
Cond. Parrasio Simões Collares Filho

Convida para o seu IX REMATE DE 
PRODUÇÃO CORRIEDALE no SÁBADO, 11 

de janeiro, às 19h, junto à 12ª AGROVINO, 
na Associação Rural de Bagé, Bagé/RS

Estarão vendendo: 
♦ 30 Borregos Racionados * 30 Ovelhas
♦ 20 Ovelhas e Borregas PI – RGB e SO 

♦ 30 Borregas PI de Cabanhas Convidadas

Os machos terão 300 dias de prazo 
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Incra: apoio à ovinocultura para o 
desenvolvimento econômico de 
assentados gaúchos

Integrantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária 
e Irrigação (Seapi/RS), da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), da 
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), 
da Federação da Agricultura do Rio Grande do 
Sul (Farsul) e de presidentes das associações de 
criadores de raças específicas, estiveram reunidos 
no dia 30 de setembro para debater sobre as formas 
de implementação do Programa de Fomento à 
Ovinocultura em áreas  de reforma agrária. 

O foco é oportunizar renda como alternativa de 
fixar as famílias nos lotes. Ficou acertado que o 
trabalho deve ter início na Campanha Gaúcha, local 
de alta concentração de assentados. Ações como 
melhoramento genético, apoio à infraestrutura e 
possível capacitação de assentados e técnicos terão 
prioridade.

Todos os agricultores com perfil adequado e 
histórico de envolvimento de atividade serão 
contemplados. Com base nos resultados alcançados, 
a iniciativa será expandida a demais localidades.

Reunião da Comissão de Ovinocultura da Farsul

O Sindicato Rural de Arroio Grande e a Comissão de 
Ovinocultura da Farsul promoveram, no dia 26 de 
setembro, um encontro com autoridades do Sistema 
Farsul e de Presidentes dos Sindicatos Rurais da região e 
produtores locais.

Os temas abordados foram o ATeG/SENAR, 
Planejamento Forrageiro para Ovinos no In-Ovinos 
e o Painel da Ovinocultura abordou a Safra 2019 de 
Carne e Lã, tudo isso em uma mesa redonda em que o 
foco teve como especificidade o reposicionamento da 
ovinocultura como modelo econômico.

Além do Presidente do Sindicato Rural de Arroio 
Grande, Ladislau Horner da Silveira e do Coordenador da 
Comissão de Ovinocultura da Farsul, André Camozzato, 
estiveram presentes o Presidente da ARCO – Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos, Edemundo Ferreira 
Gressler, e sua vice, Elisabeth Lemos. Camozzato, 
ao ser questionado, comentou que a reunião atingiu 
plenamente seus objetivos. 
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Programação 2019

Ocorreu, na Embrapa Caprinos e Ovinos (Sobral/
CE), entre 11 e 12 de setembro, a 9ª Semana da 
Caprinocultura e Ovinocultura Brasileiras, espaço 
de debates para entender os desafios do setor com 
o intuito de criar alternativas aos produtores para 
fortalecer e revigorar suas atividades. 

As questões principais se detiveram em determinar 
as dificuldades que os criadores de ovinos e 
caprinos brasileiros teriam de superar em suas 
atividades e estabelecer um cenário futuro para o 
incremento das oportunidades. 

Além de palestras sobre informações das 
perspectivas viáveis para inovar a agropecuária, 
sobre referências históricas e evolução, 
os 83 participantes, divididos em grupos, 
traçaram cenários e tendências da produção 
de carne e leite, e apresentaram soluções e 
ações possíveis para os próximos dez anos.                                                              

9ª Secob –  Metas para a Ovinocultura e Caprinocultura para os próximos 10 anos

Todas as alternativas encontradas pelos produtores 
rurais, empreendedores, pesquisadores, técnicos 
e agentes públicos das regiões Centro-Oeste, 
Nordeste, Sudeste e Sul do país presentes, 
serão tomadas como referência para a agenda 
de pesquisa e inovação da Embrapa e para 
contribuição a políticas públicas.

Foram identificadas questões como a necessidade 
de ajustes de legislação à realidade produtiva; 
a ampliação da escala de produção e a 
perspectiva de ocupação de nichos de mercado; 
as oportunidades de Marketing associadas ao 
turismo, sustentabilidade e identidade territorial; 
a adequação da atividade a sistemas integrados 
de produção com uso racional de recursos 
naturais; a inserção em um universo de agricultura 
tecnificada, com uso das tecnologias de informação 
e comunicação.
Fonte: https://www.embrapa.br/caprinos-e-ovinos
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Gestão de rebanhos
Um aplicativo totalmente dedicado à Ovinocultura

A
ovinocultura necessita se profissio-
nalizar e rever o que deu certo no 
passado e que agora precisa de uma 

nova roupagem. Inserida em um cenário em 
que a demanda é maior que a oferta, passa 
pelo grande desafio de produzir mais, reduzir 
desperdícios e, por consequência, gerar mais 
renda para os produtores rurais.

Adriano Freitas lidera uma startup que 

tem o mesmo nome do seu produto principal,  

“OvinoPro”, e ele afirma que este aplicativo su-

pre as necessidades dos ovinocultores. Segun-

do Adriano, “o OvinoPro pode resolver velhos 

problemas que os produtores enfrentam, e usa 

uma abordagem que vai alterar rapidamente a 

realidade do ovinocultor, colocando-o bem aci-

ma, em outro nível, pois utiliza a mágica da ges-

tão dos dados”.  E complementa: “Escute o que o 

rebanho tem a te dizer e te surpreenderás com 

os resultados”.

Um dos objetivos do aplicativo é, por meio 

da inteligência de dados, reduzir os desper-

dícios e maximizar os ganhos na produção de 

cordeiros. Como benefícios, Adriano cita: des-

coberta antecipada de problemas nutricionais 

do rebanho; seleção por produtividade que pos-

sibilita ficar somente com os melhores animais 

e descartar os piores; a seleção de descarte é 

orientada por problemas de sanidade; o aplica-

tivo acompanha a eficiência de ganho de peso 

dos cordeiros; há controle de todos os manejos 

para que o produtor não esqueça de mais nada; 

permite supervisão de rebanhos a qualquer 

momento pelo celular, mesmo a distância; as 

informações que estiverem no celular nun-

ca serão perdidas, pois a startup guarda cópia         

atualizada; e, ainda, é específico para ovinos.

Segundo Adriano, os que já se utilizam de 

WhatsApp ou Facebook não terão dificuldade 

alguma no seu uso. Basta o produtor realizar 

o cadastro do seu rebanho identificando cada 

animal pelo brinco e, a partir daí, informar as 

medições periódicas, tais como: grau de anemia 

dos animais por Famacha, vacinas realizadas, 

apontamentos cotidianos como ocorrência de 

doenças ou algum problema com o rebanho, 

avaliação de Escore Corporal, mudança de peso, 

planejamento das épocas de manejo. 

As informações podem ser inseridas dire-

tamente na mangueira ou no campo, sem a ne-

cessidade de internet, eliminando o retrabalho 

comum que é o de anotar no caderno de campo 

e após passar para o computador. Além disso, 

o animal pode ser facilmente identificado por 

meio da câmera do celular, basta apontá-la para 

o brinco do animal e o aplicativo seleciona e 

mostra toda a ficha histórica.

Com os dados registrados, o aplicativo faz 

o processamento e traz informações para o pro-

dutor. Cria relatórios que apontam como está o 

rebanho, facilitando decisões. Será possível ter 

ciência de quais animais do rebanho estão com 

maior dificuldade de nutrição, ou ainda selecio-

nar as matrizes por sua produtividade por cri-

tério de peso a desmama e número de cordeiros 

nascidos, bem como saber quais animais des-

cartar por baixa resistência a verminose.

Esta é uma boa notícia para os ovinocul-

tores, que devem ficar atentos, já que a previ-

são de lançamento é para dezembro de 2019, 

e estará disponível tanto para Android como 

para IOS. “A solução está em constante evolu-

ção e está sendo construída em conjunto com 

o produtor. Desta forma, opiniões e críticas dos 

produtores estão sendo consideradas”, comple-

menta o empreendedor. 

Adriano Freitas

(51) 99714-0195   |   contato@ovinopro.com

OvinoProApp   |         ovinopro
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Nosso reconhecimento aos criadores de 
Ile de France e parabéns aos Destaques do

Ranking Nacional ciclo 2018/2019

1º Cabanha da Divisa - Cruz Alta (RS)
2º Agropecuária Doce Vida - Alegrete (RS)
3º Cabanha São Paulino - Vacaria (RS)
4º Cabanha Quatro Amigos - Muitos Capões (RS)
5º Fazenda Borborema - São Manoel (SP)
6º Chácara Juliatto - São José dos Pinhais (PR)
7º Cabanha São Galvão - Bom Retiro (SC)
8º Cabanha Cerro Coroado - Santo Antônio das Missões (RS)
9º Cabanha Deleboca - Bagé (RS)
10º Invernada do Morro Agudo - Gramado (RS)

Seja criador de Ile de France!
www.iledefrance.org.br

facebook.com/carnedeIledeFrance

Vem aí o Ranking 2019/2020! Participe !
ExpoLages - Lages (SC) - de 08 a 13 /10 de 2019

32ª Expovelha - Lençois Paulista (SP) - de 15 a 20/10 de 2019
Agrovino - Bagé (RS) - de 07 a 12/01 de  2020

Feovelha - Pinheiro Machado (RS) - de 30/01 a 02/02 de 2020
Expo Londrina (PR) - de 09 a 19/04 de 2020
Fenovinos - Santiago (RS) - maio de 2020

Fenovinos (PR)
Expointer - Esteio (RS) - Agosto de 2020

Apoio:

abcifiledefrance
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espaço, demonstrando a imensa capacidade de 

melhorar ainda mais o agronegócio. Os leilões, 

para alguém que nunca teve o privilégio de par-

ticipar, também são grandes atrações. O imenso 

pavilhão da agricultura familiar é sempre dis-

putadíssimo, pois os produtores apresentam, 

por meio de seus produtos, o que há de melhor 

em suas regiões. O artesanato, as temáticas cul-

turais, artísticas e folclóricas também são atra-

ções que encantam a todos.

Em um espaço de 141 hectares, 45,3 mil m2 

de pavilhões cobertos, 70 mil m2 de área para 

exposição, 19 locais para julgamentos e nove 

para realização de leilões e auditórios, o Parque 

Assis Brasil fornece infraestrutura completa 

tanto a visitantes quanto aos expositores. Ain-

da conta com inúmeros restaurantes, lanche-

rias, auditórios, agências bancárias, internet, 

enfim, é realmente uma cidade, pronta e firme 

para receber milhares de pessoas.

Os resultados, para a ovinocultura, foram 

muito compensadores, e os eventos e todo o 

percurso dos planejamentos obtiveram êxito e 

sucesso. Tanto a ARCO quanto as associações 

de raça mantiveram o ritmo idealizado e, ao fi-

nal, todos saíram ganhando. Contudo, o melhor 

foi verificar a satisfação dos comprometidos 

com a produção de ovinos, pois há consenso 

de que todo o trabalho, desde o cuidado inicial 

com seus animais até o momento notório de pi-

sar nas pistas de Esteio não tem preço. E mais: 

verifica-se, a cada edição da feira, que as novas 

gerações estão comprando a briga junto com os 

já consagrados produtores, e isso é indicador 

primordial de que a ovinocultura se mostra ro-

busta e com alternativas de novos movimentos 

que envolvem conhecimento diferenciado e 

tecnologias modernas.

O 
Parque Assis Brasil, no período da 
Expointer, transforma-se em uma 
grande cidade com movimento in-

tenso. Casas são abertas, ruas são tomadas 
por trânsito volumoso de pessoas e veículos, 
restaurantes se intensificam no empenho de 
oferecer refeições das mais variadas e que se 
adaptam a todos os gostos e bolsos; os pavi-
lhões se enchem de vida, com representan-
tes de todo o Brasil e também do exterior. 
Há atrações para qualquer público, e, sem 
exceção, são extremamente bem planejadas 
e compostas por pessoas engajadas no agro-
negócio. No quesito OVINOS, esta disposição 
se fortaleceu na 42ª edição da Expointer, e foi 
visível a memorável participação de todos os 
envolvidos para fazer com que a ovinocultu-
ra tenha o seu lugar merecido no Brasil.

Esteio, distante 25 km de Porto Alegre, é a 

cidade que abriga o Parque Estadual de Exposi-

ções Assis Brasil. Esta gigantesca feira do agro-

negócio teve seu início nos primórdios do sécu-

lo XX, passando por diversos portes e lugares, 

até que, em 1970, o Parque foi inagurado. 

Entretanto, foi somente em 1972 que o 

parque foi considerado sede oficial da feira la-

tino-americana Expointer (Exposição Interna-

cional de Animais). Desde então, o objetivo é 

divulgar e multiplicar as inúmeras inovações 

tecnológicas que hoje se intensificam nos seto-

res agropecuário e agroindustrial.

As exposições de animais são extrema-

mente apreciadas, e é muito empolgante veri-

ficar o extraordinário resultado do trabalho das 

pessoas que têm por modo de vida a pecuária. 

As inovações nos equipamentos e máquinas 

também chamam a atenção, pois a cada edição 

novidades surgem e novas tecnologias têm seu 

Parque Assis Brasil – Foto: Expointer
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Os leilões de ovinos da 42ª Expointer tota-

lizaram R$ 737.650 mil, montante praticamen-

te igual ao do ano anterior, quando as vendas 

totalizaram R$ 737.670 mil. Este pequeno de-

créscimo foi compensado no volume de exem-

plares vendidos, que culminou em 154 ovinos 

em relação aos 123 de 2018. Logo, houve um in-

cremento de 25,25% em relação ao número do 

ano passado.

Destaque para os três ovinos mais valo-

rizados da feira – fêmeas da raça Texel – e que 

pertecem à mesma cabanha, Ribemar Em-            

preendimentos Agropecuários de Maringá 

(PR). A ovelha do box 246 foi vendida por R$ 

53.250,00 para a Cabanha Fazenda Descanso 

de São Martinho da Serra (RS). A segunda mais 

valorizada foi adquirida pela Cabanha Amoras, 

de Santa Cruz do Sul (RS), por R$ 25.500,00 e, a 

terceira, por R$ 23.250,00, pela Cabanha Cristal 

do Horizonte, de Balsa Nova (PR).

Para o presidente da ARCO, Edemundo 

Gressler, a comercialização de ovinos na Ex-

pointer reflete o ótimo momento da ovinocul-

tura em todo o Brasil. “É um momento impor-

tante de retomada e crescimento, e é preciso 

aproveitá-lo” ressalta, lembrando que as feiras 

154 ovinos comercializados
e os leilões de primavera e verão também irão 

expressar este momento positivo.

O leiloeiro Eduardo Knorr realçou os inú-

meros clientes de outros estados como Rio de 

Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais 

e Paraná, e frisou que são “compradores que es-

tão vindo em busca de genética para produção 

de carne, sobretudo”. Ele ainda lembra que a 

temporada de primavera/verão vai demandar 

de fêmeas comerciais – “se tivermos mil, as mil 

serão vendidas”, afirma.

Veja os resultados das vendas na 42ª Ex-

pointer:

• Merino Australiano – R$ 22.000,00 (4 exemplares)

• Ideal – R$ 51.360,00 (7 exemplares)

• Corriedale – R$ 49.560,00 (10 exemplares)

• Romney Marsh – R$ 5.000,00 (1 exemplar)

• Hampshire Down – R$ 8.000,00 (2 exemplares)

• Karakul – R$ 3.500,00 (2 exemplares)

• Suffolk – R$ 101.500,00 (24 exemplares)

• Texel – R$ 286.550,00 (41 exemplares)

• Ile de France – 76.900,00 (19 exemplares)

• Poll Dorset – R$ 28.000,00 (7 exemplares)

• Ovinos Naturalmente Coloridos – 95.080,00                     

(27 exemplares)

• Crioula – R$ 7.700,00 (8 exemplares)

• Dorper – R$ - 2.500,00 (2 exemplares)

Leilão na 42ª Expointer

A ovinocultura forte e 
em franca expansão
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GRANDES CAMPEÕES EXPOINTER 2019

Grande Campeã 
Merino Australiano
“Camila IA 2790” – 
Manoel Francisco 
Zirbes Rodrigues, 
Cabanha Santa Camila 
– Alegrete (RS)

Grande Campeão Merino Australiano – Aspado
“Camila 2373” – Manoel Francisco Zirbes 
Rodrigues, Cabanha Santa Camila – Alegrete (RS)

Grande Campeão Merino Australiano – Mocho
“Camila X2487” – Manoel Francisco Zirbes Rodri-
gues,  Cabanha Santa Camila – Alegrete (RS)

Grande Campeã Ideal
“Água Fria D40” – Flor Amaral, Cabanha Água Fria – Santa Vitória do Palmar (RS)
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Grande Campeão Ideal
“Burity 2199” – José 
Inácio de Andrade 
Freitas, Cabanha 
Estância Escondida – 
Alegrete (RS)

Grande Campeã Corriedale
“D R F 29” – Cabanha São Carlos, Chácara São 
Carlos – Bagé (RS)

Grande Campeão Corriedale
“VL Sarandi 123A” – Vertezildo Andrades Lopes, 
Cabanha Sarandi – Jaguarão (RS)

Grande Campeã Romney Marsh
“Rincão da Querência 85 – Box 91” – Ramiro Silveira,
Cabanha Rincão da Querência – Arroio Grande (RS)

Grande Campeão Romney Marsh
“Minuano VB 35 – Box 102” – Vinicio Bastos e Celmis 
Bastos, Cabanha Minuano – Júlio de Castilhos (RS)
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Grande Campeã Hampshire Down
“Pata Negra 08” – Fagner Luis Schwengber,
Cabanha Bom Pastor – Mato Leitão (RS)

Grande Campeão Hampshire Down
“WBB 1865” – Wilson Belloc Barbosa, Cabanha            São 
Caetano – São Borja (RS)

Grande Campeã Texel
“Gran Reserva PI-UK TE 481 – Box 212” – Ribemar 
Empreendimentos Agropecuário S/A – Maringá (PR)

Grande Campeão Texel
“Castiel IA 725ª” – Iara Castiel/Adriana C. de Mattos/José Thiago de 
Mattos, Cabanha Forqueta – Santiago (RS)

Grande Campeã Ile de France
“São Paulino IA 1490” – Luiz Alfreto Horn Jr. e Filhos, 
Cabanha São Paulino – Vacaria (RS)

Grande Campeão Ile de France
“JM da Divisa 1104” – Janette Terezinha, Raquel e Ramiro 
Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divisa –  Cruz Alta (RS)
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Grande Campeã Suffolk
“Do Contestado IA 648ª” – Bruno Garcia Moreira,
Cabanha Leone – Platina (SP)

Grande Campeão Suffolk
“Fazenda Descanso IA 873” – João Augusto Botelho do 
Nascimento, Cabanha Fazenda Descanso – São Martinho da 
Serra (RS)

Grande Campeã 
Karakul
“São Jorge 31” – 
Nilson Paulo Missel, 
– Cabanha  São 
Jorge – Cidreira (RS)

Grande Campeã Santa Inês
“Cabanha Sartor Eloísa 45” – Rodrigo e Ronimar 
Sartor, Cabanha Sartor – Pranchita (PR)

Grande Campeão Santa Inês
“Santa Mônica Xerife 1085” – Rodrigo e Ronimar 
Sartor, Cabanha Sartor – Pranchita (PR)

Grande Campeã Poll Dorset
“Panda 3104” – Paulo Roberto Dzierwa, Cabanha 
Fazenda Serrana – Palmeira (PR)

Grande Campeão Poll Dorset
“Joia 405” – João Alberto Guerra Filho, 
Cabanha Arvoredo – 
Santana do Livramento (RS)
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Grande Campeão 
Karakul
“São Jorge 17” –
Nilson Paulo Missel
Cabanha São Jorge – 
Cidreira (RS)
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Grande 
Campeã 
Crioula
“Sobrado 
Branco 193” 
– Gilson 
Rudinei Pires               
Moreira, 
Cabanha 
Sobrado 
Branco – 
Canguçu (RS)

Grande 
Campeão 
Crioula
“Isnil 
63” – Isnil 
Agropecuária 
e Transporte 
Ltda. –
Taquara (RS)

Grande Campeã White Dorper
“CGM Carambola 236 – Box 236” – 
Filipe Gomes de Macedo e Thiago 
Gomes de Macedo, Cabanha GM –
Mandaguapari (PR)

Grande Campeão White Dorper
“Leone IA 135 – Box 683” – Bruno Garcia Moreira,
Cabanha Leone – Platina (SP)

Grande 
Campeã 
Dorper
“Com Jana IA 
393 – Box 621” 
– Pedro Rocha 
de Abreu 
Filho, Cabanha 
Chácara Pedro 
Véio/Cabanha 
Poncho 
Molhado – 
Mandirituba 
(PR)

Grande 
Campeão 
Dorper
“Arai Zumbi
1599 – Box 
646” – Pedro 
Rocha de Abreu 
Filho, Cabanha 
Chácara Pedro 
Véio/
Cabanha Poncho 
Molhado – 
Mandirituba 
(PR)
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Campeã Corriedale 
Naturalmente 
Colorida – NCC
“JSF do Espinilho 
NC 372 – Box 697” – 
Joaquim            Soares 
Neto  – Cabanha do 
Espinilho – Bagé (RS)

Campeão Corriedale 
Naturalmente 
Colorido – NCC
“JSF do Espinilho 
NC 353 – Box 709” – 
Joaquim           Soares 
Neto, Cabanha do 
Espinilho – Bagé (RS)

Campeã Corriedale 
Naturalmente Colorida – NCB
“Don Leonardo NC 83 – Box 
714” – Oscar Francisco Silveira 
Collares, Cabanha Estância 
São Leonardo –
Bagé (RS)

Campeã 
Romney Marsh 
– Naturalmente                             
Colorida – NCC
“Horizonte NC 
40 – Box 715” 
– Frederico 
Pedroso,
Cabanha 
Horizonte – 
Cachoeira do Sul 
(RS)

Campeão 
Romney Marsh 
– Naturalmente 
Colorido – NCC
“Horizonte NC 
44 – Box 717” 
– Frederico 
Pedroso, 
Cabanha 
Horizonte – 
Cachoeira do Sul 
(RS)

Campeã Texel – Naturalmente Colorida – NCC
“Da Criuva NC 24 – Box 722” – Amanda e Aline              
Carlos Gomes, Cabanha Criuva – Santo Antônio da 
Patrulha (RS)

Campeão Texel Naturalmente Colorido – NCC
“Don Enick NC 49 – Box 757” – Marcelo Martins 
Machado, Fazenda Malhada – Cachoeira do Sul (RS)
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Campeã Texel Naturalmente Colorida – NCB
“JM da Divisa NC 47 – Box 761” – Janette Terezinha,     
Raquel e Ramiro Cerutti de OIiveira, Cabanha da 
Divisa – Cruz Alta (RS)

Campeão Texel Naturalmente Colorido – NCB
“Da Criuva NC 45 – Box 764” – Amanda e Aline             
Carlos Gomes, Cabanha Criuva – Santo Antônio da 
Patrulha (RS)

Campeã Ile de France Naturalmente 
Colorida – NCC
“JM da Divisa NC 33 – Box 773” – Janette 
Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de 
OIiveira, Cabanha da Divisa – Cruz Alta (RS)

Campeão Ile de France Naturalmente 
Colorido – NCC
“JM da Divisa NC 36 – Box 782” – Janette 
Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de 
OIiveira, Cabanha da Divisa – Cruz Alta (RS)
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LIMITOUR SRL

POLL  DORSET  de         

Remate ANGUS y RED ANGUS el  
LUNES 21 de OCTUBRE 

en la Agrop. de Salto – ROU
Scotian con  Zambrano 

30 Toros 
100 Vacas y Vaquilhonas

Remate POLL DORSET 
Primera Quincena de 

Marzo 2020

Informes al Escritorio 
Tel.: (598) 4732 9585 

 www.limitoursrl.com.uy 
E-mail: limitoursrl@gmail.com 

ROU

JV Limitour 779                             
GRAN CAMPEÓN P. I.

Nac. 12/7/2018  por 
“JV Limitour 695” 

(exportado a 
Colombia) 

y “JV Limitour 412”
CAMPEON             
BORREGO

          JV Limitour 763                            
RDO. GRAN CAMPEÓN P. I.

Nac. 19/7/2018 por 
“Ripa” (Australia) y 
“JV Limitour 503”
RDO. CAMPEÓN 

BORREGOS
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Ovinos na Expointer 2019: 
aumento de 10,7% nas inscrições

A ARCO inscreveu 785 ovinos para a 42ª 

Expointer, sendo 782 para os julgamentos de 

classificação e 3 da raça Crioula, oriundos do 

Instituto Federal de Alegrete (RS) que apenas 

participaram da mostra. A novidade entre os 

participantes foram os 3 exemplares da raça 

Karakul. Os números totais apontam um cres-

cimento de mais de 10% em relação à edição do 

ano anterior, quando participaram 709 ovinos.

A divisão por raça se deu desta forma: Me-

rino Australiano (20); Ideal (28); Corriedale (40); 

Romney Marsh (20); Hampshire Down (55); 

Texel (185); Ile de France (115); Suffolk (86); Ka-

rakul (3); Santa Inês (24); Poll Dorset (42); Dor-

per (34); Crioula (27); White Dorper (11); Ovinos 

Naturalmente Coloridos (92).

O presidente da ARCO, Edemundo Gress-

ler destaca a participação e o empenho dos 166 

expositores na Expointer, e salienta que “são 

meses e até anos de trabalho e dedicação dentro 

das cabanhas para colocarem em pista o que há 

de melhor na genética dos criatórios brasilei-

ros”. “Estamos exultantes pelos resultados obti-

dos e muito felizes pela excelente participação 

em Esteio” conclui.

Os julgamentos de admissão iniciaram já 

na sexta-feira 23, com as raças Romney Marsh, 

Texel, Suffolk, Dorper, White Dorper e Ovinos 

Naturalmente Coloridos. No sábado foram ad-

mitidas as raças, Merino Australiano, Ideal, 

Corriedale, Hampshire Down, Ile de France, Ka-

rakul, Santa Inês, Poll Dorset e Ovinos Crioulos.

Conforme a programação, os julgamentos 

de classificação iniciaram no domingo (25) pela 

manhã e se estenderam até quarta-feira (28). 

Neste período houve intensa movimentação de 

criadores e outros interessados, que assistiram 

os julgamentos e participaram dos leilões.

Casa da Arco no Parque Assis Brasil Equipe da Arco na 42ª Expointer
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5º Concurso de Velos do Senar-RS
Promoção do Senar-RS com coordenação da Sra. Neli Abascal, 
Presidente da ABCIdeal
Jurados uruguaios: D’jalma Puppo e José Luiz Trifóglio

Raças: Merino Australiano (dia 26), Ideal (dia 28)  e Corriedale 
(dia 27)
Procedimentos: Os animais inscritos pelo próprio criador são 
esquilados pelo método tally-hi e os jurados avaliam peso do 
velo, micragem da lã e o rendimento.
As raças Merino e Ideal enviam as amostras coletadas para o 
Secretariado Uruguayo de La Lana (SUL) para obter dados do 
rendimento ao lavado.
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                                                                                                                 Prêmios:
Merino Australiano
Camila IA 2790, Cabanha Santa Camila, Alegrete
Camila IA 2700, Cabanha Santa Camila, Alegrete
Ideal 
Burity 2199, Cabanha Escondida, Alegrete
Santa Angela 2296, Cabanha Santa Angela, Uruguaiana

Corriedale 
Pimenteira 229, Cabanha Pimenteira, Santa 
Vitória do Palmar
Filho M da Felicidade 2256, Cabanha Vista 
Alegre, Pedras altas

 Raça Ideal - Duplo Propósito de Lã Fina

 A todos os «Idealistas», amigos, parceiros, expositores, ovinocultores e
tratadores,  agradecemos por oportunizarem momentos 

de extrema alegria, de prossionalismo e evolução da raça Ideal,
na 42ª Expointer.

 Diretoria ABCI

 Acompanhem a raça Ideal nas feiras de verão!

 associacaobrasileiraideal
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Carne de Cordeiro na Vitrine da Carne Gaúcha
conquista novos consumidores

Há 12 anos presente na Expointer, a Vitri-

ne da Carne Gaúcha é um espaço de valorização 

da carne produzida no Rio Grande do Sul e que 

demonstra a qualidade do trabalho desenvolvi-

do por todos os envolvidos na cadeia produtiva.

Para os produtores de carne ovina, a Vi-

trine é uma oportunidade importantíssima por 

vários fatores. Um deles é a desmistificação em 

relação ao sabor da carne, pois é usual que as 

pessoas, por falta de conhecimento de modos 

de preparo, tenham uma noção equivocada a 

esse respeito. A reação de satisfação massiva do 

público que recebe porções dos pratos monta-

dos pelos especialistas é a grande demonstração 

de que, com cortes e receitas corretos, a carne 

ovina é um ingrediente que não pode faltar na 

mesa de restaurantes e residências.

A maioria dos usuários de carne ovina, ao 

ser questionado sobre como a utiliza, reflete a 

necessidade de estimular cada vez mais even-

tos do tipo da Vitrine, pois é comum que os 

cortes adquiridos sejam apenas para assado ou 

churrasco. Nesse sentido, a ARCO – Associação 

Brasileira de Criadores de Ovinos, a Embra-

pa Pecuária Sul através da pesquisadora Élen 

Nalério, as associações promocionais de raça, os 

frigoríficos e produtores se reuniram para tra-

balhar estes temas na vitrine.

Para que a Vitrine da Carne pudesse apre-

sentar ao público, que lotou o espaço em todos 

os horários, como devem ser feitos os cortes e os 

preparos de muitos pratos, vários parceiros se 

uniram em prol da causa: Associação Brasileira 

de Criadores de Corriedale (ABCC), Associação 

Brasileira de Criadores de Ideal (ABCI), Associa-

ção Brasileira de Criadores de Ovinos Romney 

Marsh (ABCORM), Associação Brasileira de 

Criadores de Ile de France (ABCIF), Associação 

Brasileira de Criadores de Ovinos Naturalmen-

te Coloridos (ABCONC), Celebra Gourmet, Fri-

gorífico Producarne e Frigorífico Carneiro Sul

Ao ressaltar a qualidade das carcaças, o 

açougueiro Marcelo Bolinha apresentou uma 

infinidade de cortes porcionados e que pro-

porcionam o aproveitamento total da carcaça. 

Segundo ele, há pouco tempo só se consumia 

paleta, costela e pernil e sempre em grandes 

pedaços, mas salienta que, “hoje, tanto os res-

taurantes como as famílias pedem porções me-

nores e cortes fracionados, e que isso facilita              

o preparo”.

Ao lado da desossa, no comando da cozi-

nha da Vitrine, o chef Bruno Ivanoff preparou 

receitas incríveis, simples e saborosas que só  re-

alçaram a qualidade da carne ovina produzida 

nos campos do sul do Brasil. Seguindo a linha do 

“menos é mais”, Ivanoff conquistou o paladar de 

pessoas que nunca haviam provado carne ovi-

na e até daquelas que já provaram, mas não tive-

ram experiências positivas quando comeram.

Chef Bruno Ivanoff

As sessões da Vitrine estiveram sempre lotadas
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Élen Nalério, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul

A pesquisadora de Embrapa, Élen Nalério, 

explica que experiências negativas podem ter 

várias causas, entre elas o abate clandestino e a 

falta de cuidados na higiene na hora do abate, o 

abate de animais velhos ou de descarte e, tam-

bém, erros na manipulação da carne na hora da 

desossa e embalagem. A pesquisadora frisa que 

uma carne que obedece a todos os preceitos de 

bem-estar animal e que passa por frigoríficos 

com abate inspecionado, nunca vai apresentar 

mau odor ou ocasionar problemas de saúde. 

“Temos um índice muito alto de abates clandes-

tinos em nosso estado” diz Élen, “e isso é extre-

mamente preocupante”.

O desafio de conquistar novos consumido-

res e de “converter” aqueles que não gostavam 

da carne ovina foi alcançado com extremo su-

cesso. A assessora de comunicação da ARCO, 

Lorena Garcia, que auxiliou na condução das 

apresentações, afirma que a carne de cordeiro 

tem um mercado enorme a ser conquistado e a 

proteína pode estar presente na dieta diária das 

famílias nas mais diversas apresentações. “Na 

Vitrine degustamos bifes à milanesa, ragu, cos-

tela, carré, stinco, matambre, tudo preparado 

em fogão com acompanhamentos simples ou 

mais sofisticados que só realçaram o sabor sua-

ve da carne de cordeiro” diz a assessora.

Segundo os organizadores, as apresenta-

ções de ovinos na Vitrine da Carne, reuniram 

em torno de 100 pessoas por dia e foram distri-

buídos em média 830 degustações por dia.

Apresentação de cortes corretos durante a Vitrine

Alguns pratos prontos para serem servidos
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Seminário Anglo-Brasileiro de Ovinos
Genética, tecnologias, cruzamentos de raças e, acima de tudo, a 

importância do registro

Nesta edição da Expointer de 2019, o Rei-
no Unido reativou a Casa Britânica com o in-
tuito de trabalhar a genética de seus animais, 
que considera estar em ponto extremamente 
expressivo. A Arco, em parceria com o con-
sulado britânico, armou um encontro entre 
representantes da cadeia produtiva de ovinos  
do Brasil e do Reino Unido para travar conheci-
mentos e ampliar as possibilidades de negócio.

A casa da Rede Pampa, no Parque Assis 
Brasil, foi a sede deste encontro entre Brasil, In-
glaterra e Irlanda, que se consolidou como uma 
alavanca para possíveis parcerias, e foi muito 
importante pela troca de informações entre to-
dos. A relevância deste evento atinge grandes 
proporções, e esta afirmação se justifica pelas 
experiências relatadas, por negócios alinhava-
dos e pela satisfação de todos em fazer da ovi-
nocultura um setor ainda mais forte e reconhe-
cido mundialmente.

Bryan Griffith, presidente da Associação 
Nacional de Ovinos da Inglaterra (AHDB), in-
formou em sua fala que lá o governo determi-
na que o ambiente das ovelhas seja preservado 
em função do turismo. Há criação de ovinos 
nas terras altas e baixas, sendo que cada região 
apresenta ambientes diversos. Conservar suas 
peculiaridades é essencial para chamar a aten-
ção do público sobre os processos produtivos e, 
em conjunto, se encantar com as características 
ambientais de cada localidade. Griffith também 
salientou como primordial o cuidado com a 
saúde animal e o uso crescente de tecnologias.

O gerente sênior de Criação Animal da 
Signet, UK, San Boo, discorreu sobre as mu-
danças genéticas nas raças britânicas de ovinos 
e seus resultados. Ressaltou que no Reno Uni-

do combinam tradição e inovação, sendo que 
desde Robert Bakewell (1725-1795), renomado 
cientista agrário inglês e precursor da criação 
seletiva sistemática de gado, todos os dados são 
anotados, pois podem gerar informação de va-
lor. Como curiosidade, citou que Bakewell fazia 
seleção “a olho” e passava para Charles Darwin. 

Segundo Boo, as informações sobre o ma-
nejo de ovinos, sem exceção, chegam nas mãos 
do produtor, que, munidos das mesmas, usam-
-nas e as adaptam aos animais para que sejam 
pedigree. Enfatizou, ainda, que os cordeiros 
precisam necessariamente viver, e por isso as 
parições são sempre acompanhadas. Além dis-
so, os produtores anotam dados essenciais para 
que seja possível saber sobre a genética (pai) 
e que a mãe deve ser boa, a saber, precisa ter 
muito leite para amamentar os cordeiros. Usam 
também a regra de que cordeiros que nascem 
no mesmo dia, com o mesmo peso, devem che-
gar ao abate com peso igual.

O ultrassom para verificar peso, gordura 
e musculatura é muito utilizado pelos produ-
tores. É natural que realizem exame tomográ-
fico nos animais, principalmente para verificar 
o número de costelas. Quanto aos animais de 
corte, a busca constante no ambiente inglês é a 
de textura e sabor considerados “os melhores”. 
Logo, cortes precisos e bem realizados são fun-
damentais. Para o descarte, consideram idade, 
sexo e procedência. 

Um fator de extrema importância para 
a produção britânica de ovinos é o registro do 
animal. Se não há registro, contendo todas as in-
formações obrigatórias, o animal é descartado. 
Como a AHDB fornece, através da internet, os 
dados de todos os animais registrados, é possí-
vel ter informações do tipo: “desde 1997 até hoje 
houve mudança substancial no peso médio do 
animal”, o que hoje é verificável, também, me-
diante aplicativos voltados para a ovinocultura.

Kevin McCarthty, da Cabanha Ballycreelly, 
Hampshire Flock, Irlanda do Norte, falou sob a 
perspectiva de um criador sobre regras, funcio-
namento da ovinocultura em seu país e expor-
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tação de ovinos do Reino Unido. Outro ponto 
foi sobre o cruzamento entre a raça Hampshire 
Down, que diz ter crescimento rápido e boa ter-
minação a campo, e a Beltex (texel da Holanda), 
que dá um bom rendimento na carcaça – segun-
do McCarthy, 15% a mais de carne se compara-
do a outras raças. O resultado do cruzamento 
entre as duas é o Hamptex, que alia qualidade 
de ambas e que lhe parece ser uma solução ad-
mirável em função das características citadas.

Já os representantes brasileiros comenta-
ram sobre aspectos distintos da produção de ovi-
nos, mas todos foram unânimes em dizer que o 
produtor é o elo mais fraco da cadeia produtiva 
do Brasil, e que há urgência em se ter unificação 
dos dados dos produtores e seus rebanhos.

André Camozzato, Coordenador da Comis-
são de Ovinocultura da Farsul e Coordenador 
da Câmara Setorial da Ovinocultura da Secreta-
ria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural (SEAPDR), salientou que temos muita 
demanda e pouca produção, e que há a extrema 
necessidade de se conhecer todos os produtores 
e o modo como atuam. A base deve ser o foco, 
é necessário mais e mais ações pontuais com os 
produtores, para que todos tenham ciência dos 
requisitos para a boa criação de ovinos. Muitos 
estão dentro de uma “zona de conforto”, ou seja, 
conhecem determinado modo de manejo e in-
sistem nisso. É preciso chegar a todos e fazer 
este trabalho de suporte, para que o alicerce da 

ovinocultura se fortaleça e cada etapa da ca-
deia seja cumprida de modo correto. Se for as-
sim, Camozzato entende que teremos bastante 
produto de qualidade para uma demanda cada 
vez mais crescente. 

Dr. José Carlos Ferrugem Moraes, pesqui-
sador da Embrapa Pecuária Sul, ao falar sobre 
novas tecnologias para a ovinocultura, salien-
tou que tecnologias disponíveis temos em abun-
dância, mas, a “boa”, será sempre a adequada ao 
sistema de produção de cada produtor. Disse 
que é necessário conhecer as necessidades de 
cada um, o ambiente em que se encontram, o 
ferramental existente, o modo de manejo e, a 
partir dos dados coletados, recomendar o que 
for apropriado.

Wilson Radaelli Jr., presidente da Asso-
ciação Brasileira de Criadores de Poll Dorset, 
falou sobre as oportunidades e nichos da carne 
ovina no Brasil. Salientou que São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais hoje são os estados que 
mais consomem carne ovina, e que, no Brasil, a 
média é de 700g/ano por habitante, e que ainda 
é muito baixa. Radaelli, em consonância com os 
outros palestrantes brasileiros, diz que os pro-
dutores “não agem de forma igual”, e que este é 
o grande empecilho, hoje, para um crescimen-
to harmônico da cadeia produtiva. Enfatizou, 
ainda, que a garantia de origem da carne é fa-

tor primordial, pois é necessário qualidade para 

atender os mercados. 

HAMPSHIRE  DOWN  de  
CABAÑA “LOS PUNTALES”

Mauricio Nicoletti 
Los Cerrillos, Canelones,ROU

Ademá, se obtuvo con “Puntal. 25.JP.18-25” Rdo. Gran Campeón Macho y  Campeón Cordero
 Contacto: (598) 99 082 915 –  E-mail:  ROU

En la 114ª EXPO PRADO 2019GRAN CAMPEÓN P. I. GRAN CAMPEONA P. I.
 “Puntal. 6TJ 17-6”
Campeón Carnero

“Puntal. 7TJ 17-7”
Campeona Oveja
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Pelo segundo ano consecutivo a ARCO 

organizou a Oficina Jurado Jovem e o Campeo-

nato Cabanheiro do Futuro, eventos destinados 

aos jovens e às crianças.

Na quinta-feira (29) às 14h a pista 10 re-

cebeu cerca de 30 estudantes que receberam 

orientações sobre as raças presentes na Expoin-

ter, as características e aptidões de cada uma e 

o que um jurado deve avaliar. A oficina foi con-

duzida pelo presidente da entidade, Edemundo 

Gressler e todos os participantes receberam 

apostilas e certificados.

Oficina Jurado Jovem e Campeonato Cabanheiro do Futuro:                      
jovens e crianças na mira da ovinocultura

A superintendente suplente do Serviço de 

Registro Genealógico SRGO da ARCO, Magali 

Moura, falou um pouco sobre o regulamento de 

exposições e sobre o colégio de jurados. A ofici-

na não forma os jurados esclarece Magali, “ela 

tem por objetivo despertar o interesse pelos 

ovinos e, quem sabe, esses jovens poderão futu-

ramente atuar nas pistas de julgamentos e fazer 

parte do colégio de jurados das raças” conclui.

Tradicionalmente realizado pela Bras-

texel, desde 2018 o Campeonato Cabanheiro do 

Futuro passou a ser organizado pela ARCO, e 

foi apelidado de momento “fofo” da Expointer, 

instante em que as crianças entram em pista 

puxando suas ovelhas para avaliação do jurado. 

Gressler diz que não é uma competição, 

“apesar do nome ‘campeonato’, o que queremos 

é despertar o amor pela ovelha, pelo trabalho 

na cabanha e pela participação nas feiras”, afir-

ma, lembrando que este ano houve um empate 

técnico entre todos os participantes.

Participaram: Helena Coletti Teixeira (3 

anos); Maria Francisca Guimarães da Trindade 

(3 anos); Francisco Mendonça Chiodelli (4 anos);  

Maria Fernanda Ceruti Fiorenzano (5 anos);  

Manoela Dall’Igna Rodrigues (10 anos); e,  San-

tiago Bol (7 anos).
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Pelo 5º ano consecutivo a ARCO e seus apoiadores 

ofereceram a Noite dos Destaques da Ovinocultura e o 

Troféu Ovelheiro.

É o momento de reconhecimento e celebração to-

dos os que fazem a Expointer acontecer para os ovinos,  

ARCO, Associações de Raça, Associações Estaduais, Téc-

nicos, Expositores, Tratadores, parceiros e convidados 

especiais.

Cada um dos Grandes Campeões (macho e fêmea) 

recebem um prêmio pela sua conquista. Este ápice já 

começa a ser planejado no exato momento em que ter-

mina a edição que está ocorrendo, para que todos sejam, 

sempre, muito bem recebidos.

Noite de Destaques e 
Troféu Ovelheiro 

Abertura da Festa

Presidente da ARCO, Edemundo Gressler, dando as boas vindas

Momento festivo entre convidados e expositores

Expositores do Paraná com a diretoria da ARCO SUPRA, patrocinadora ARCO, recebendo homenagem

Em 2019 os patroci-

nadores foram SUPRA, 

SICREDI, SENAR RS e ti-

vemos o apoio da Batalha 

Vinhas e Vinhos.

A festa tem sua mo-

tivação na entrega do 

Troféu Ovelheiro, na ofi-

cialidade das Assinaturas 

de Convênios, na Entrega 

de Prêmios do Concur-

so de Velos e na Entrega 

de Prêmios dos Grandes 

Campeões.
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Este ano contamos com o show de Tiago 

Cesarino, músico de Bagé, e a diversão foi ga-

rantida, virou baile.

Os homenageados com o Troféu Ovelhei-

ro foram a senhora Regina Krubniki de Mattos, 

proprietária da Suffolk Planalto de Piraí do Sul 

(PR) e o senhor Luis Carlos Cassal de Albuquer-

que, criador de ovinos da raça Corriedale em 

Jaguarão (RS) e ex-Inspetor Técnico da ARCO. A 

comemoração com a entrega dos troféus se deu 

na Noite dos Destaques da Ovinocultura na 42ª 

Expointer. Nesta edição, a diretoria da entidade 

passou a homenagear pessoas também de fora 

do estado do Rio Grande do Sul, regra que será 

mantida daqui para frente, utilizando os crité-

rios de trabalho, dedicação e auxílio ao desen-

volvimento da ovinocultura.

Regina Krubniki junto com o marido, 

senhor Eurides, selecionam ovinos da raça                   

Suffolk há 45 anos na cabanha Suffolk Planalto. 

Segundo ela, receber o Troféu Ovelheiro é mo-

tivo de grande alegria e emoção, é o reconheci-

mento de todos os anos de trabalho dentro da 

fazenda. “Sempre estive junto, auxiliando nos 

partos, alimentando, lavando e cuidando das 

ovelhas de nossa cabanha” diz ela, ao agradecer 

emocionada pela homenagem.

Afonso Hamm, Rodrigo Rizzo, Otomar Vivian e Giovani Perez Antenor Teixeira, Afonso Hamm e Edemundo Gressler

Luis Carlos de Albuquerque atuou por 

quase 40 anos como Inspetor Técnico da ARCO, 

dividiu seus conhecimentos com muitos téc-

nicos que atuam hoje na seleção de ovinos no 

RS. Em seu discurso lembrou do tempo em que 

recebia seus estagiários na fazenda, do Fusca 

azul que usava para chegar até às cabanhas e da 

importância do trabalho responsável do técni-

co na seleção dos rebanhos ovinos. Seu pronun-

ciamento foi um momento de especial emoção 

durante a cerimônia.

O presidente da ARCO, Edemundo Gress-

ler, convidou todos os técnicos presentes para, 

juntos, entregarem o troféu e colocarem a faixa 

de Grande Campeão no homenageado.

Eurides e Regina Krubniki e Edemundo Gressler

Luis Carlos de Albuquerque

Edemundo Gressler, Luis Carlos de Albuquerque, Regina 
Krubniki, Elisabeth Lemos e Almir Lins
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RAÇA MERINO AUSTRALIANO 
Jurado: Sergio de Menezes Muñoz
Secretário: Leonardo Farion

Macho Mocho PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Manoel Francisco Zirbes Rodrigues, 
Cabanha Santa Camila, Alegrete, RS

Machos Aspados PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto - 
Cr. e Exp. Manoel Francisco Zirbes Rodrigues, 
Cabanha Santa Camila, Alegrete, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Ovino Adulto - Cr. e Exp. Manoel 
Francisco Zirbes Rodrigues, Cabanha Santa Ca-
mila, Alegrete, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Borrego 
Maior – Cr. e Exp. Manoel Francisco Zirbes Ro-
drigues, Cabanha Santa Camila, Alegrete, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Terceiro Melhor Ovi-
no Adulto – Cr. e Exp.Paulo Roberto Moraes 
Arocha, Cabanha Infantada, Santo Antônio das 
Missões, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto - Cr. 
e Exp. Manoel Francisco Zirbes Rodrigues, Ca-
banha Santa Camila, Alegrete, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Ovino Adulto - Cr. e Exp. Manoel Fran-
cisco Zirbes Rodrigues, Cabanha Santa Camila, 
Alegrete, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Terceira Melhor 
Ovino Adulto – Cr. e Exp. Cassyana Marinelli 
Costa Gomes, Cabanha da Mineira, Uruguaia-
na, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Maior - Cr. e Exp. Manoel Francisco Zirbes Ro-
drigues, Cabanha Santa Camila, Alegrete, RS

RAÇA IDEAL
Jurado: Danilo da Rosa Farias e Vitor Lucena 
Farias
Secretário: Sergio de Menezes Muñoz

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. José Inácio de Andrade Freitas, Ca-
banha Escondida, Alegrete, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Borrego Maior – Cr. e Exp. Ione Ma-
ria Ormazabal Sastre, Cabanha Nova Aurora, 
Uruguaiana, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Ovino 
Adulto – Cr. e Exp. José Luiz Marona Pons, Ca-
banha Santa Ângela, Uruguaiana, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Dr. Flor Amaral, 
Cabanha Água Fria, Santa Vitória do Palmar, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior – Cr. 
e Exp. Dr. Flor Amaral, Cabanha Água Fria, Santa 
Vitória do Palmar, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada Cam-
peã Borrega Maior - Cr. e Exp. José Luiz Marona 
Pons, Cabanha Santa Ângela, Uruguaiana, RS

♦ Terceira Melhor Fêmea e Terceira Melhor 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Matheus Man-
cini Pedroso, Cabanha Tupanci, Pinheiro                             
Machado, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Ovino Adul-
to – Cr. e Exp. São Leandro Agropecuária S/A, 
Cabanha São Leandro, Rosário do Sul, RS

RAÇA CORRIEDALE
Jurado: Aluísio Roberto Rosas de Azevedo e 
Edemundo Ferreira Gressler
Secretário: Danilo da Rosa Farias

Machos SO
♦ Grande Campeão, Campeão Ovino Adulto, 
Melhor Velo e Melhor Conformação – Cr. e 
Exp. Vertizildo Andrades Lopes, Cabanha Sa-
randi, Jaguarão, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Luis Clau-
dio Pereira/Fernanda Scardoelli e Filhos, Caba-
nha Santa Cecília, Bagé, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Borrego 
Maior – Colbert Pereira Saretta, Cabanha Cal-
deirão, Caçapava do Sul, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Terceiro Melhor 
Ovino Adulto - Cr. e Exp. Luis Claudio Pereira/
Fernanda Scardoelli e Filhos, Cabanha Santa 
Cecília, Bagé, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã, Campeã Ovino Adulto,           
Melhor Velo e Melhor Conformação – Cr. e 
Exp. Cabanha São Carlos, Chácara São Carlos, 
Bagé, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Borre-
ga Maior – Cr. e Exp. José Inácio de Andrade 
Freitas, Cabanha Escondida, Alegrete, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior - Cr. e Exp. Luis Claudio Pereira/
Fernanda Scardoelli e Filhos, Cabanha Santa 
Cecília, Bagé, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Terceira melhor  
Borrega Maior – Cr. e Exp. Lauro Antônio Man-
darino Fittipaldi, Cabanha Letícia, Barra do 
Quaraí, RS

RAÇA ROMNEY MARSH
Jurado: Jorge Bonino Morlan (Uruguai)
Secretário: Sergio de Menezes Muñoz

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. Vinicio Bastos e Celmis Bastos, Ca-
banha Minuano, Julio de Castilhos, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Borrego Maior – Cr. e Exp. Ramiro 
Silveira, Cabanha Rincão da Querência, Arroio 
Grande, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Terceiro Melhor 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Manuel e Renato 
Rossell Sarmento, Cabanha São Francisco, 
Bagé, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Quarto Melhor Bor-
rego Maior – Cr. e Exp. Ramiro Silveira, Caba-
nha Rincão da Querência, Arroio Grande, RS

RESULTADOS OVINOS EXPOINTER 2019
Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e  Campeã Borrega Maior – 
Cr. e Exp. Ramiro Silveira, Cabanha Rincão da 
Querência, Arroio Grande, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Borrega Maior – Cr. e Exp. Manuel e 
Renato Rossell Sarmento, Cabanha São Fran-
cisco, Bagé, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Terceira Melhor 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Ramiro Silveira, Ca-
banha Rincão da Querência, Arroio Grande, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Quarta Melhor 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Manuel e Renato               
Rossell Sarmento, Cabanha São Francisco, 
Bagé, RS

RAÇA HAMPSHIRE DOWN
Jurado: Edemundo Ferreira Gressler
Secretário: Tatiane Berto e Ronaldo Carpes da 
Costa

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Wilson Belloc Barbosa, Cabanha São 
Caetano, São Borja, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Resevado 
Campeão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Luciane 
Muller Pedroso e José Luiz Pedroso, Cabanha 
Lomba Grande, Cachoeira do Sul, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Borrego 
Maior – Cr. e Exp. Aldear Alcino Antoniolli, Ca-
banha Coqueiro, Nova Prata, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Ovino Jo-
vem - Cr. e Exp. Aldear Alcino Antoniolli, Caba-
nha Coqueiro, Nova Prata, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior – 
Cr. e Exp. Fagner Luís Schwengber, Cabanha 
Bom Pastor, Mato Leitão, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Ovino 
Adulto – Cr. e Exp. Rafael Ramos Lisboa, Caba-
nha Aroeira, Cachoeira do Sul, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Ovino Adulto – Cr. e Exp. Wilson Belloc Barbo-
sa, Cabanha São Caetano, São Borja, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Terceira Melhor Ovi-
no Adulto - Cr. e Exp. Wilson Belloc Barbosa, 
Cabanha São Caetano, São Borja, RS

RAÇA TEXEL
Jurado: Claiton Severo
Secretário: Tatiane Berto e Francisco Bidone

Machos PO 
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto 
– Cr. e Exp. Iara Castiel/Adriana C. de Mattos/
José Thiago de Mattos, Cabanha Forqueta, 
Santiago, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Campeão Ovi-
no Junior – Cr. e Exp. Juliano Kalil Gonçalves, 
Cabanha Dom Amado, Hulha Negra, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Borrego 
Maior - Cr. e Exp. Iara Castiel/Adriana C. de Ma-
ttos/José Thiago de Mattos, Cabanha Forque-
ta, Santiago, RS
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♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Borrego 
Menor – Cr. e Exp. Armando Chaves Garcia de 
Garcia, Fazenda Cerro Corado, Santo Antônio 
das Missões, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior 
– Cr. e Exp. Ribemar Empreendimentos Agro-
pec. Imobiliários Ltda., Cabanha Ribemar Em-
preendimentos Agropec. Imobiliários, Marin-
gá, PR
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Borre-
ga Menor – Cr. e Exp. Ribemar Empreendimen-
tos Agropec. Imobiliários Ltda., Cabanha Ribe-
mar Empreendimentos Agropec. Imobiliários, 
Maringá, PR
♦ Terceira Melhor Fêmea e Campeã Ovino 
Adulto – Cr. e Exp. Iara Castiel/Adriana C. de 
Mattos/José Thiago de Mattos, Cabanha For-
queta, Santiago, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Ovino Adulto – Cr. e Exp. José  Luiz Pereira 
Dias, Cabanha Dona Rosa, Cachoeira do Sul, RS

RAÇA ILE DE FRANCE
Jurado: Fabrício Willke e Amaro Mendes de 
Araújo
Secretário: Magali Moura e Graziele Berto

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto 
–- Cr. e Exp. Janette Teresinha, Raquel e Rami-
ro Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divisa, Cruz 
Alta, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Campeão 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Luís Carlos e José 
Otávio Nunes Maggi, Cabanha Luizinha/Fazen-
da Thomé, São Francisco de Paula, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Ovino 
Jovem – Cr. e Exp. Janette Teresinha, Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divisa, 
Cruz Alta, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Luiz Alfredo 
Horn Junior e Filhos, Cabanha São Paulino, 
Vacaria, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto - Cr. 
e Exp. Luiz Alfredo Horn Junior e Filhos, Caba-
nha São Paulino, Vacaria, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Borre-
ga Maior - Cr. e Exp. Janette Teresinha, Raquel 
e Ramiro Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divi-
sa, Cruz Alta, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Luís Carlos e José 
Otávio Nunes Maggi, Cabanha Luizinha/Fazen-
da Thomé, São Francisco de Paula, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Menor – Cr. e Exp. Armando Chaves Garcia de 
Garcia, Fazenda Cerro Corado, Santo Antônio 
das Missões, RS

RAÇA SUFFOLK
Jurado: Gustavo Martins Ferreira
Secretário: Ronaldo Carpes da Costa e Grazie-
le Berto

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. João Augusto Botelho do Nasci-

mento, Fazenda Descanso, São Martinho da 
Serra, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Borrego Maior – Cr. e Exp. Élvio de 
Oliveira Flores, Fazenda Flor do Pago, Irani, SC
♦ Terceiro Melhor Macho e Terceiro Melhor 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Bruno Garcia Morei-
ra, Cabanha Leone, Platina, SP
♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Ovino 
Adulto – Cr. e Exp. Eurides Carneiro de Matos, 
Fazenda Planalto, Castro, PR

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto - Cr. 
e Exp. Bruno Garcia Moreira, Cabanha Leone, 
Platina, SP
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Ovino 
Jovem - Cr. e Exp. João Augusto Botelho do 
Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho 
da Serra, RS 
♦ Terceira Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Maior – Cr. e Exp. Caethana de Lara Savian do 
Nascimento, Fazenda Descanso, São Martinho 
da Serra, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Ovino Jovem – Cr. e Exp. Teófilo Pereira Garcia 
de Garcia, Cabanha Cerro Coroado, Santo An-
tônio das Missões, RS

RAÇA DORPER
Jurado: Lucas Lemos Ranzani
Secretário: Francisco Bidone

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. Pedro Rocha de Abreu Filho, Chá-
cara Pedro Véio, Cabanha Poncho Molhado, 
Mandirituba, PR
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Borrego Maior – Cr. e Exp. Sidinei 
Mendes Jaques, Fazenda Santa Sophia, São 
Pedro do Sul, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Ovino 
Jovem – Cr. e Exp. Marco Aurélio Silva Sancho-
tene, Cabanha Obelisco, Dom Pedrito, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Ovino Jovem - Cr. e Exp. Sidinei Mendes 
Jaques, Fazenda Santa Sophia, São Pedro do 
Sul, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Menor – 
Cr. e Exp. Pedro Rocha de Abreu Filho, Chácara 
Pedro Véio, Cabanha Poncho Molhado, Mandi-
rituba, PR
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Bor-
rega Maior – Cr. e Exp. Pedro Rocha de Abreu 
Filho, Chácara Pedro Véio, Cabanha Poncho 
Molhado, Mandirituba, PR
♦ Terceira Melhor Fêmea e Reservada Cam-
peã Borrega Maior – Cr. e Exp. Sidinei Mendes                 
Jaques, Fazenda Santa Sophia, São Pedro do 
Sul, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Ovino Jo-
vem – Cr. e Exp. Pedro Rocha de Abreu Filho, 
Chácara Pedro Véio, Cabanha Poncho Molha-
do, Mandirituba, PR

RAÇA POLL DORSET
Jurado: Sergio Luís Nadal
Secretário: Flavio Hamilton

Machos PO
♦ Grande Campeão e Cmpeão Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. João Alberto Guerra Filho, Cabanha 
Arvoredo, Santana do Livramento, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Paulo Ro-
berto S. Dzierwa, Fazenda Serrana, Palmeira, 
PR
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Borrego 
Menor – Cr. e Exp. Cabanha Don Cortês, Caba-
nha Don Cortês, Erechim, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Borrego 
Maior – Cr. e Exp. André Felkl Senger, Cabanha 
Reserva do Cambará, Cambará do Sul, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto–- 
Cr. e Exp. Paulo Roberto S. Dzierwa, Fazenda 
Serrana, Palmeira, PR
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Ovino Adulto – Cr. e Exp. Paulo Rober-
to S. Dzierwa, Fazenda Serrana, Palmeira, PR
♦ Terceira Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Maior –Cr. e Exp. André Felkl Senger, Cabanha 
Reserva do Cambará, Cambará do Sul, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Menor – Cr. e Exp. Cabanha Don Cortês, Caba-
nha Don Cortês, Erechim, RS

RAÇA KARAKUL
Jurado: Gustavo Caringi Veloso e Roberto Mo-
reira de Azambuja
Secretário: Magali Moura

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Nilson Paulo Michel Missel, Cabanha 
São Jorge, Cidreira, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Nilson Paulo Michel Missel, Cabanha 
São Jorge, Cidreira, RS

RAÇA SANTA INÊS
Jurado: Marcio Armando Gomes de Oliveira
Secretário: Flavio Hamilton

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Rodrigo e Ronimar Sartor, Cabanha 
Sartor,  Pranchita, PR
♦ Reservado Grande Campeão e Campeão 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Rodrigo e Ronimar 
Sartor, Cabanha Sartor, Pranchita, PR 
♦ Terceiro Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Borrego Maior – Cr. e Exp. Pedro Eloi 
Scalco, Cabanha Alecrim, Alecrim, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Ovino Adulto - Cr. e Exp. Pedro Eloi Scal-
co, Cabanha Alecrim, Alecrim, RS

Machos RGB
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto - 
Cr. e Exp. Rodrigo e Ronimar Sartor, Cabanha 
Sartor, Pranchita, PR
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Ovino Adulto - Cr. e Exp. Rodrigo e 
Ronimar Sartor, Cabanha Sartor, Pranchita, PR 
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Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior – 
Cr. e Exp. Rodrigo e Ronimar Sartor, Cabanha 
Sartor, Pranchita, PR
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Borre-
ga Junior – Cr. e Exp. Pedro Eloi Scalco, Caba-
nha Alecrim, Alecrim, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Pedro Eloi Scalco, 
Cabanha Alecrim, Alecrim, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Junior – Cr. e Exp. Pedro Eloi Scalco, 
Cabanha Alecrim, Alecrim, RS

Fêmeas RGB
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Rodrigo e Ronimar Sartor, Cabanha 
Sartor, Pranchita, PR
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Ovino Adulto – Cr. e Exp. Rodrigo e 
Ronimar Sartor, Cabanha Sartor, Pranchita, PR

RAÇA CRIOULA
Jurado: Gustavo Caringi Velloso e Roberto 
Moreira de Azambuja
Secretário: Magali Moura

Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto 
– Cr. e Exp. Isnil Agropecuária e Transporte 
Ltda., Cabanha Isnil, Taquara, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Campeão 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Vinicio Bastos e Ce-
lmis Bastos, Cabanha Minuano, Julio de Casti-
lhos, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Gilson Rudinei 
Pires Moreira, Cabanha Sobrado Branco, Can-
guçu, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Ovino Jo-
vem - Cr. e Exp. Isnil Agropecuária e Transporte 
Ltda., Cabanha Isnil, Taquara, RS

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Ovino Adulto - Cr. 
e Exp. Gilson Rudinei Pires Moreira, Cabanha 
Sobrado Branco, Canguçu, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Ovino Adulto - Cr. e Exp. Gilson Rudi-
nei Pires Moreira, Cabanha Sobrado Branco, 
Canguçu, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Maior - Cr. e Exp. Gilson Rudinei Pires Moreira, 
Cabanha Sobrado Branco, Canguçu, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior - Cr. e Exp. Isnil Agropecuária e 
Transporte Ltda., Cabanha Isnil, Taquara, RS

Fêmeas RGB
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior – 
Cr. e Exp. Vinicius Ruduit Lorenz, Cabanha Es-
paço do Texel, Charqueadas, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Borrega Maior - Cr. e Exp. Vinicius Ru-
duit Lorenz, Cabanha Espaço do Texel, Char-
queadas, RS

RAÇA WHITE DORPER
Jurado: Lucas Lemos Ranzani
Secretário: Francisco Bidone

 Machos PO
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. Bruno Garcia Moreira, Cabanha 
Leone, Platina, SP 
♦ Reservado Grande Campeão e Campeão Ovi-
no Adulto – Cr. e Exp. Bruno Garcia Moreira, 
Cabanha Leone, Platina, SP
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Ovino 
Jovem – Cr. e Exp. Manuel Timoteo Gilaverte 
Montull, Cabanha do Espanhol, Colombo, PR
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Borrego Maior – Cr. e Exp. Filipe Gomes 
de Macedo e Thiago Gomes de Macedo, Caba-
nha GM, Mandaguari, PR

Fêmeas PO
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior 
– Cr. e Exp. Filipe Gomes de Macedo e Thia-
go Gomes de Macedo, Cabanha GM, Manda-             
guari, PR
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Borrega Maior - Cr. e Exp. Filipe Go-
mes de Macedo e Thiago Gomes de Macedo, 
Cabanha GM, Mandaguari, PR
♦ Terceira Melhor Fêmea e Terceira Melhor 
Borrega Maior - Cr. e Exp. Manuel Timoteo 
Gilaverte Montull, Cabanha do Espanhol, Co-
lombo, PR

 
OVINOS NATURALMENTE COLORIDOS
Jurado: Eduardo Amato Bernhard
Secretário: Flavio Hamilton

CORRIEDALE NC

Machos NC-C
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. Joaquim Soares Neto, Cabanha Es-
pinilho, Bagé, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Borrego Maior – Cr. e Exp. Cleber 
Quadros Vieira, Cabanha CV, Porto Alegre, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Terceiro Melhor 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Luiz Alfredo Horn 
Junior e Filhos, Cabanha São Paulino, Vacaria, 
RS 
♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Borrego 
Menor - Cr. e Exp. Cleber Quadros Vieira, Caba-
nha CV, Porto Alegre, RS

Fêmeas NC-C
♦ Grande Campeã e Campeã e Campeã Bor-
rega Maior – Cr. e Exp. Joaquim Soares Neto, 
Cabanha Espinilho, Bagé, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Borrega Maior – Cr. e Exp. Cleber Qua-
dros Vieira, Cabanha CV, Porto Alegre, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Terceira Melhor 
Borrega Maior - Cr. e Exp. Luiz Alfredo Horn Ju-
nior e Filhos, Cabanha São Paulino, Vacaria, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Menor – Cr. e Exp. Oscar Francisco Silveira 
Collares, Estância São Leonardo, Bagé, RS

Fêmeas NC-B
♦ Grande Campeã e Campeã e Campeã Ovi-
no Jovem – Cr. e Exp. Oscar Francisco Silveira 
Collares, Estância São Leonardo, Bagé, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã  Ovi-
no Adulto – Cr. e Exp. Oscar Francisco Silveira 
Collares, Estância São Leonardo, Bagé, RS

ROMNEY MARSH NC

Machos NC-C
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Maior 
– Cr. e Exp. Frederico Pedroso, Cabanha Hori-
zonte, Cachoeira do Sul, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Reservado 
Campeão Borrego Maior – Cr. e Exp. Manuel 
e Renato Rossell Sarmento, Estância São Fran-
cisco, Bagé, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Terceiro Melhor 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Manuel e Renato 
Rossell Sarmento, Estância São Francisco, 
Bagé, RS

Fêmeas NC-C
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Maior 
– Cr. e Exp. Frederico Pedroso, Cabanha Hori-
zonte, Cachoeira do Sul, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Borrega Maior – Cr. e Exp. Manuel e 
Renato Rossell Sarmento, Estância São Fran-
cisco, Bagé, RS

TEXEL NC

Machos NC-C
♦ Grande Campeão e Campeão Ovino Adulto – 
Cr. e Exp. Marcelo Martins Machado, Fazenda 
Malhada, Cachoeira do Sul, RS
♦ Reservado Grande Campeão e Campeão 
Borrego Menor – Cr. e Exp. Amanda e Aline 
Carlos Gomes, Fazenda Criúva, Santo Antônio 
da Patrulha, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Borrego 
Maior – Cr. e Exp. Elton José Barreto Enick, Ca-
banha Don Enick, Santana do Livramento, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Campeão Borrego 
Junior – Cr. e Exp. Diogo Keller Bol, Cabanha 
Reserva do Lami, Porto Alegre, RS

Machos NC-B
♦ Grande Campeão e Campeão Borrego Me-
nor – Cr. e Exp. Amanda e Aline Carlos Gomes, 
Fazenda Criúva, Santo Antônio da Patrulha, RS
♦ Reservado Grande campeão e Campeão  
Ovino Jovem – Cr. e Exp. Elton José Barreto 
Enick, Cabanha Don Enick, Santana do Livra-
mento, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Campeão Bor-
rego Maior – Cr. e Exp. Carlos Henrique Lutz                
Spiering, Cabanha da Comparsa, Portão, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Borrego Menor – Cr. e Exp. Nilton Paulo 
Michel Missel, Cabanha São Jorge, Cidreira, RS

Fêmea NC-C
♦ Grande Campeã e Campeã Borrega Junior 
– Cr. e Exp. Amanda e Aline Carlos Gomes, Fa-
zenda Criúva, Santo Antônio da Patrulha, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Borre-
ga Maior – Cr. e Exp. Marcelo Martins Macha-
do, Fazenda Malhada, Cachoeira do Sul, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Elton José Barreto 
Enick, Cabanha Don Enick, Santana do Livra-
mento, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Campeã Ovino Adul-
to – Cr. e Exp. Pio Valdir Roos da Silva/Jéssica 
Cavalheiro da Silva, Cabanha Pitbull, Cachoeira 
do Sul, RS
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Fêmea NC-B
♦ Grande Campeã e Campeã e Campeã Ovino 
Adulto – Cr. e Exp. Janette Terezinha,  Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divisa, 
Cruz Alta, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Campeã Ovino 
Jovem – Cr. e Exp. Elton José Barreto Enick, Ca-
banha Don Enick, Santana do Livramento, RS

ILE DE FRANCE NC

Machos NC-C
♦ Grande Campeão e campeão Ovino Adulto – Cr. 
e Exp. Janette Terezinha,  Raquel e Ramiro Cerutti 
de Oliveira, Cabanha da Divisa, Cruz Alta, RS

Texel de

“RANCHO GRANDE”
Mauro e Ignacio Paiva

Ruta 8, Km. 328 / Treinta y Tres / ROU

114ª. EXPO PRADO 2019

Ra
nc

he
ro Soñado 452

Ra
nc

he

ra 521

Nac. 3/9/2017 por “Ranchero 243” y “Ranchera 118”

 BI GRAN CAMPEÓN P. I.

 TERCERA MEJOR 
 HEMBRA P. I.

Nac. 4/8/2018 por “Ranchero 144” y “Ranchera 391”

CAMPEON CARNERO RDA. CAMPEONA BORREGA

Además obtuvimos: *Premio a la Cabaña con Mejor DEP en Carne, Premio INIA y Sociedad Criadores de Texel del Uruguay
Remates: Soc. Fomento de Treinta y Tres y Mas Carne Más Lana en Tacuarembo  Febrero 2010

Contactos: (598) 99 851 182 – (598) 99110 057  |  E-mail: npaiva@adinet.com.uy  |     Cabaña Rancho Grande de Paiva Texel

♦ Reservado Grande Campeão e Campeão 
Borrego Maior – Cr. e Exp. Luiz Giovani de 
Pellegrini/Luiz Gustavo de Pellegrini, Cabanha 
Deleboca, Bagé, RS
♦ Terceiro Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Borrego Maior –Cr. e Exp. Janette Te-
rezinha,  Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira, 
Cabanha da Divisa, Cruz Alta, RS
♦ Quarto Melhor Macho e Reservado Cam-
peão Ovino Adulto – Cr. e Exp. Janette Tere-
zinha,  Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira, 
Cabanha da Divisa, Cruz Alta, RS

Fêmeas NC-C
♦ Grande Campeã e Campeã e Campeã Ovino 
Adulto – Cr. e Exp. Janette Terezinha,  Raquel e 

Ramiro Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divisa, 
Cruz Alta, RS
♦ Reservada Grande Campeã e Reservada 
Campeã Ovino Adulto – Cr. e Exp. Janette Te-
rezinha,  Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira, 
Cabanha da Divisa, Cruz Alta, RS
♦ Terceira Melhor Fêmea e Campeã Borrega 
Maior – Cr. e Exp. Janette Terezinha,  Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira, Cabanha da Divisa, 
Cruz Alta, RS
♦ Quarta Melhor Fêmea e Reservada Campeã 
Borrega Maior – Cr. e Exp. Luiz Giovani de Pe-
llegrini/Luiz Gustavo de Pellegrini, Cabanha De-
leboca, Bagé, RS
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Cabanha CERRO COROADOCabanha CERRO COROADO
Santo Antônio das Missões, RS – Brasil

Seus produtos se destacaram na  42ª EXPOINTER    
2019

ILE DE FRANCE                                                                            

QUARTA MELHOR FÊMEA PO                        

ILE DE FRANCE                                                                            

QUARTA MELHOR FÊMEA PO                      

“CERRO COROADO 9710”
Nasc. 16/10/2018, por “Cerro Coroado 8893” e  “Cerro Coroado 8774”  

CAMPEÃ  BORREGA MENOR

T E X E L                                                                          

QUARTO MELHOR MACHO PO                        

“CERRO COROADO 2976”
Nasc. 27/10/2018, por “Cerro Coroado 2460” e                                                  
“Cerro Coroado 2269”

 CAMPEÃO BORREGO MENOR

T E X E L                                                                          

QUARTO MELHOR MACHO PO                        

Obteve também os prêmios de Terceiro e Quarto Borregos Júnior PO TEXEL, Res. Campeão e Terceiro Melhor 
Borrego Menor, Terceira Melhor Borrega Menor, Campeã, Res. Campeã e Terceira Ovino Jovem PO ILE DE 

FRANCE e Res. Campeã e Terceira Melhor Borrega Menor, Terceira Melhor Ovino Jovem PO SUFFOLK.

V E N D A  P E R M A N E N T E  D E  R E P R O D U T O R E S :  I L E  D E  F R A N C E  –  T E X E L  –  S U F F O L K

End.: Dom Pedro II, 111 – Porto Alegre / Tel.: (51) 996 926 981 /  E-mail: ccggteofilo@hotmail.com

SUFFOLK                                                                            

QUARTA MELHOR FÊMEA PO                        

SUFFOLK                                                                          

QUARTA MELHOR FÊMEA PO                       

“CERRO COROADO 2600”
Nasc. 21/10/2017, por “Fazenda Descanso IA 521” 
e  “Cerro Coroado 2212”   

RES. CAMPEÃ OVINO JOVEM
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EXPOPRADO:
a exposição mais 
importante do Uruguai

Encontra-se, no site da Expoprado, uma 

síntese do desejo de seus fundadores: “nasce-

mos para a defesa e promoção dos interesses da 

produção agrícola e de indústrias complemen-

tares e derivadas; para a promoção dos traba-

lhadores rurais em todos os níveis – humano, 

ético, cultural e econômico –; para a unidade e  

harmonia do esforço daqueles que se dedicam 

à exploração agrícola, defesa do meio ambiente 

e ao trabalho agrícola. Segundo seus represen-

tantes atuais, são preceitos seguidos até hoje.

Em 1883, a Associação Rural do Uruguai 

organizou a primeira Exposição Nacional de 

Produção, e, desde 1913, organiza a Exposição 

Internacional de Pecuária, a Feira Internacio-

nal do Agronegócio e a Exposição Comercial 

(ExpoPrado), que é realizada anualmente nas 

feiras do Prado. A ExpoPrado é a exposição 

mais importante do Uruguai, e durante sua 

ocorrência novos maquinários e tecnologias 

para o setor agropecuário são apresentados, 

criadores de todas as raças e espécies comer-

cializam seus produtos. Funciona, ainda, como 

excelente oportunidade para troca de informa-

ções entre técnicos, profissionais e estudantes 

em seu Ciclo de Conferências que tem seu lu-

gar cativo a cada edição, do qual especialistas 

nacionais e estrangeiros de primeiro nível es-

tão presentes.

O Brasil foi representado pela diretoria 

da ARCO, por técnicos, jurados e cabanheiros 

brasileiros, que mantêm a tradição de estar 

sempre presente com seus irmãos uruguaios 

para celebrar o agronegócio.
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Brasileiros e Uruguaios confraternizando na Expo Prado

Grupo de brasileiros 
junto à Presidente 
da Associação Bra-
sileira de Corriedale

Francisco Mace-
do, de Caçapa-
va do Sul, na 
ExpoPrado

ILE DE FRANCE de

Cabaña “LA GRANADA”
Martin Duhalde

Ruta 5, Km. 298  |  Tel.: (598) 4660 4023  |  Dpto. de Tacuarembó ROU

Presente en la 114ª Expo Prado 2019

GRAN CAMPEÓN P. de O

GRAN CAMPEONA P. I.

Tat.7060
CAMPEÓN CARNERO

MEJOR RES CARNICERA

“Gurisa Austra-469”
Nac. 10/08/17, por 

“Guri 6 AUST -351” y “Gurisa” 
CAMPEONA OVEJA                         

Bvar Artigas 328 – Paso de los Toros – Cel.: (598) 94 052 451  – Dpto Tacuarembó – ROU
                           Site: www.lagranada.com.uy / E-mail: lagranada2007@adinet.com.uy

GRAN CAMPEÓN P. I.
“Guri Austra 496”
Nac. 10/09/17, por                             

“Guri 6 Aust 351” y “Gurisa BR” 
CAMPEÓN CARNERO                         
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PUROS DE PEDRIGREE
Gran Campeón Macho, Campeón Carnero Adulto al brete 866, 
“Santa Catalina Pico 2711- 2711”, exp. Douglas Cortela y Familia 
Gran Campeona Hembra y Campeona y Campeona Oveja Adulta 
al brete 873, “Santa Catalina Pico 2705-2705”, exp. Douglas 
Cortela y Familia

PUROS DE ORIGEN

Resultados ExpoPrado 2019
Merino Australiano 

Jurado: Sr. Ronald Macdonald (Argentina)

Gran Campeón Macho, Campeón Carnero Adulto y Mejor 
Cabeza al brete 889, Tat. 6069, exp. Douglas Cortela y Familia
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja Adulta al brete 893, 

Poll Merino Australiano
Jurado: Sr. Ronald Macdonald (Argentina)

PUROS DE PEDRIGREE
Gran Campeón Macho, Campeón Carnero y Mejor Vellón al b rete 
874, “Arazá Roseville Park – 2380”, exp. Suc. Arturo Aguerre S.C.
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al brete 879, 
“Ibirapitá Te-447”, exp. Correa Hnos.

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho, Campeón Carnero Adulto y Mejor Vellón 
al brete 899, Tat. 6088, exp. Douglas Cortela y Familia.
Gran Campeona Hembra, Campeona Oveja y Mejor Cabeza al 
brete 899, Tat. 6914, exp. Los Tordos S. en C.

Merino Dohne 
Jurados: Dra. Carolina Viñoles (Uruguay)   |    Ing. Agr. Josefina García Pintos (Uruguay)

PUROS DE PEDRIGREE
Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 1111, “Pastoral 639 -639”, exp. Capurro Barcia Hnos.

Gran Campeón P. de O., brete 889, de Douglas Cortela y Famila

Jurados de Merino Dohne: Dra. Carolina Viñoles (Uruguay) y
Ing. Agr. Josefina García Pintos (Uruguay)

Vista Merino Dohne
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Corriedale
Jurados: Tec. Agrop. Fernando Sosa Dias (Uruguay)    |    Lic. Brian Waston. (Argentina)

PUROS DE PEDRIGREE
Gran Campeona Hembra y Campeona Borrega al brete 
848, “Anita Guapo 398 – 1522 – 1522””, exp. Anita S. G.

Gran Campeón Macho y Campeón y Campeón 
Carnero al brete 844, “Anita 1238 – 1401 – 1401”, 
exp. Anita S. G.

Merilin (Raza Uruguaya)
Jurados: Cr. Javier Aznares  (Uruguay)   |   Dr. Martín Sanguinetti. (Uruguay)

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 859, Tat.  

101, exp. Juan Manuel Lorenzelli..

PUROS DE PEDIGREE
Mejor Ejemplar sin Distinción de Sexo, Gran Campeón Macho, 
Campeón Carnero, Mejor Vellón sin Distinción de Sexo, y Mejor 
Vellón Industrial al brete 790, “Gaetan 4984 – 4984”, exp. Suc. 
Gerardo García Pintos S. C.

Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al brete 803, 
“Gurisa4808 – 4808”, exp, Salvador García Pintos.

Gran Campeón P.de O.,   Tat A 63 exp. Jorge Rodriguez Britos

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho, Campeón Carnero y Mejor 
Conformación P. de O. al brete 829, Tat. A 63, exp. Jorge 
Rodríguez Britos,
Gran Campeona Hembra y Campeona Cordera al brete 833, Tat. 
422, exp. Rafael J. Elhordoy Iens.

PUROS DE PEDIGREE
(FOTO) +
Gran Campeona Hembra y 
Campeona Oveja al brete 904, 
“Averías Choza 332 – 3877 – 
3877”, exp. Bernardo Nadal 
Maisterra.

PUROS DE ORIGEN
Campeón Supremo, Gran Campeón 
Macho, Campeón Carnero y Mejor 
Cabeza al brete 907, Tat. 1249, exp. 
Graciaela Fiandra Mailhos.
Gran Campeona Hembra y Campeona 
Oveja al brete 915, T. 3724, exp. 
Bernardo Nadal Maisterra.

Gran Campeón P. de O., Tat. 101 de Juan Manuel Lorenzelli

Ideal
Jurados: Roberto da Costa Porto (Uruguay) y Horacio Yerpo (Uruguay)

Gran Campeón Macho, Campeón Carnero, Mejor Vellón 
y Mejor Cabeza al brete 900, “La Choza Tero 15-80”, exp. 
Graciaela Fiandra Mailhos.
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Romney Marsh
Jurados: Dr. Bonifacio Nuñez (Uruguay)   |   Dr. Julio Nuñez Gabito. (Uruguay)

Gran Campeón Macho, Campeón Carnero y Mejor Res Carnicera, al 
brete 926, “Caviloso Banklea 5278 - 5278”, exp. Mario Ibarburu S. en C.

PUROS DE PEDIGREE
(FOTO) +
Gran Campeona Hembra y 
Campeona Borrega al bretee 
911, “Cavilosa 5430 - 5430”, 
exp. Mario Ibarburu S. en C.

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón 
Borrego al brete 917, Tat. E114”, 
exp. Mario Ibarburu S. en C.
Gran Campeona Hembra y 
Campeona Oveja, 944, Tat. 83, exp. 
Juan Feo Nuñez.

Texel
Jurados: Sr. Eno Wenckebach (Holandes)   |   Dr. Maximiliano da Fontoura (Brasil)

Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 959, 
“Rancho Grande 452 – 452”, exp. Norberto e Ignacio Paiva.

PUROS DE PEDIGREE
(FOTO) +
Mejor Ejemplar sin Distinción de Sexo, 
Gran Campeona Hembra y Campeona 
Borrega al brete 969, “DZ 854 – 854”, exp.
Vinicio Mazzei.

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón Cordero 
al brete 985, Tat. 609, exp. Lucas La Cava 
Vela.
Gran Campeona Hembra y Campeona 
Oveja al brete 1018, Tat. 313, exp. Onna 
María Viana.

Depoimento do Dr. Maximiliano da Fontoura, que foi um dos jurados do Texel.
“Foi uma grande honra julgar a Exposição do Prado, sobretudo junto com o Eno Wenchebach, 
introdutor do Texel no Uruguai nos anos 1970. Estar ao seu lado foi de extrema relevância e um 
grande aprendizado. Mesmo sendo uma exposição não tão volumosa quanto a de Esteio, por 
exemplo, o nível é alto, são animais de primeira linha. Chama a atenção o capricho dos criadores e 
a apresentação dos animais, impecável. Todos são muito envolvidos, a família Texel do Uruguai é 
unida e firme. Já possuem animais boníssimos e o rebanho puro é de excelência; também é ótimo 
o rebanho para fazer cruzamento para produção de cordeiros, porque afinal é o grande interesse; 
são animais, com certeza, melhoradores de rebanho. A raça vem crescendo ano a ano no Uruguai, 
e certamente seus animais já se encontram entre os melhores Texel do mundo.”

“Guardería de Corderos por primera vez en la Expo Prado, organizada por el
 SUL, Secretariado Uruguayo de la Lana”
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Hampshire Down
Jurados: Sr. Douglas Cortela (Utuguay)   |   Sr. Frederico Jaeger Neto (Brasil   |   Dr. Luis Castro (Uruguay)

Southdown
Jurado: Ing. José Rivero (Uruguay)

Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 1027, 
“Puntal. 6TJ 17-6-“exp. Mauricio Nicoletti Emani.

PUROS DE PEDIGREE
(FOTO ESQ.) +
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al 
brete 1034, “Puntal. 7TJ. 17 - 7“,  exp. Mauricio 
Nicoletti Emani.

Desde 2006, Frederico cria e se-
leciona a raça Hamshire Down. 
Sempre investiu no melhoramento 
da raça fazendo importações da 
Argentina e utilizando sêmen da 
Nova Zelândia e da Inglaterra. Já 
foi jurado há cerca de 5 anos no 
Prado e, nesta edição da ExpoPra-
do relata: “O que pude ver agora 
foi uma evolução bastante positi-
va. A raça está mais desenvolvida, 
os animais apresentam mais pure-
za racial e a qualidade melhorou bastante. O Uruguai, que sempre foi grande produtor de raças laneiras, busca 
agora alinhar-se ao mercado produtor de carne, e os criadores estão investindo em raças como o Hampshire 
Down na busca por precocidade, acabamento e volume de carne. Recebi o convite para ser jurado do Presiden-
te da Associação Uruguaia de Criadores de Hampshire Down, Patrício Capandeguy”.

Jurado: Frederico Jaeger Neto,
Cabanha Ovelha Negra (Ibirama, SC).

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al 
brete 1044, Tat. 1386, exp. Gabriel García Pintos 
y Familia.
Gran Campeona Hembra y Campeona Cordera al 
brete 1053, Tat. 8124, exp. Mabel Fajardo.

PUROS DE PEDIGREE
Gran Campeón Macho y Campeón Borrego al brete 1020, Tat. 5120, exp. Horacio Castells Montes.

Gran Campeona Hembra y Campeona Borrega al brete 1022, Tat. 5128, exp. Horacio Castells Montes.

Milchsiaf
Jurado: Ing. Agr. José Rivero (Uruguay)   |   Ing. Agr. Francisco Ramos (Uruguay)

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 1127, Tat. 316, exp. Luis Piccone.

Mejor Ejemplar de la Raza, Gran Campeona Hembra, Campeona Oveja y Mejor Ubre al brete 1140, Tat. 45, exp. Pablo Waksman.

Gran Campeona y Campeona Cordera P. de O. al brete 1053, Tat. 8124, 
exp.  Mabel Fajardo. 

Dorper
Jurado: Jorge Bonino Morlan (Uruguay)

PUROS DE PEDRIGREE
Gran Campeón Macho y Campeón Borrego al brete 3, “Tomás Conganas – 03”, exp. José 

Pedro Cristina.
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al brete 1119, “Beka La Soberana – 16, exp. 

José Pedro Cristina.
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Suffolk
Jurado: Gustavo Velloso (Brasil)

PUROS DE PEDIGREE
(FOTO) +
Gran Campeona Hembra y Campeona 
Oveja al brete 1070, “Tormenta 29 Colef 
II-29”, exp. Germán Idiarte Borba.

Jurado: Gustavo Velloso

Gran Campeón Macho y Campeón Borrego P. de O.   
al brete 1072, Tat. 19, exp. Pingo Viejo S.G.

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón Borrego al brete 1072, Tat. 19, 
exp. Pingo Viejo S.G.
Gran Campeona Hembra y Campeona Borrega al brete 1076, Tat. 311, 
exp. Pio Segredo

PIle de France
Jurado: Dr. Fabricio Wilke (Brasil)

PUROS DE PEDIGREE
Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 1079, “Gurí Austra-496”, 
exp. Los Gurises S.G.
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja brete 1083, “Gurisa Austra – 469”, 
exp Los Gurise S.G.

Depoimento de Fabrício Wollmann Willke, jurado da raça Ile de France na ExpoPrado 
(médico veterinário e presidente do Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da ARCO). 
“Tive uma grata surpresa quanto à evolução e o melhoramento genético da nossa raça 
no Uruguay, onde estão preconizando um animal com biotipo adaptado e de tamanho 
moderado, com muita carcaça e sem se descuidar também das características lanares,  
que tem um valor agregado muito importante. No Uruguai consideram bastante o fator 
ambiente no sistema de criação extensiva, com foco na produção de cordeiros para cru-
zamento industrial, dada a imensa demanda desse mercado de carne, sendo que a raça 
Ile de France vem ao encontro dessas  necessidades por suas características. Ressalto 
também o empenho da Sociedade Uruguaia de Criadores de Ile de France, onde foi possí-
vel observar os primeiros dados objetivos (DEPs) dos animais em exposição, pois são de 
suma importância para direcionamento e critérios de seleção do rebanho.”

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho, Campeón Carnero y Mejor Res Carnicera al brete 1092, 
Tat. 7060, exp. Los Gurise S.G.
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al brete 1098, Tat. 6078, exp. Rubio 
Barbachan Hnos.

Gran Campeón Macho, Campeón Carnero y 
Mejor Res Carnicera P. de O. al brete 1092, Tat. 
7060, exp. Los Gurises S.G. Rdo. 

“O convite partiu da Associação de Criadores de Suffolk do Uruguai, 
tanto na edição de 2018, como nesta ExpoPrado de 2019. De um ano 
para cá a raça evolui muito, deram um pulo bastante importante em 
qualidade, em pureza, na conformação dos animais. O lote era muito 
homogêneo.”

Poll Dorset
Jurado: Jorge Bonino Morlan (Uruguay)

PUROS DE PEDIGREE
(FOTO) +
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al brete 1106, “LR 
1399- 1399”, exp. Las Rosas Estancia SRL

PUROS DE ORIGEN
Gran Campeón Macho y Campeón Carnero al brete 1108, Tat. 
268, exp. Las Rosas Estancia SRL.
Gran Campeón Macho y Campeón Borrego al brete 3, “Tomás 
Conganas – 03”, exp. José Pedro Cristina.
Gran Campeona Hembra y Campeona Oveja al brete 1119, “Beka 
La Soberana – 16, exp. José Pedro Cristina.

Gran Campeón Macho y Campeón Borrego al brete 1100,         
“JV Limit 18695/412-779”, exp. Joint V. Limitour SRL.
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Cooperativa do 
Alto Camaquã

cooperativas  ///

A Cooperativa do Alto Camaquã se situa 

na região do Alto Camaquã, que fica na parte 

superior da bacia do rio Camaquã. É a maior 

área preservada do estado do Rio Grande do 

Sul e que conta com imensas extensões de mata 

nativa, sendo a pecuária familiar sua principal 

atividade econômica. O movimento já conta 

com onze anos de trabalho associativo e 170  

cooperados. Contudo, foi em 2017 que ocorreu 

o grande salto, com sua reestruturação para um 

modo de trabalho voltado ao cooperativismo. 

Os envolvidos reativaram, então, uma coope-

rativa inativa em Santana da Boa Vista, RS, e 

passaram a atuar em oito municípios: Lavras 

do Sul, Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista, 

Encruzilhada do Sul, Bagé, Pinheiro Machado, 

Piratini e Canguçu. Foi nessa ocasião que Júlio 

Fernandes Moreira foi empossado como presi-

dente da Cooperativa.

O movimento territorial que a Cooperati-

va do Alto Camaquã lidera, promove a aproxi-

mação e o reconhecimento de similaridades dos 

que residem nos municípios envolvidos neste 

projeto. Por meio de palestras, conversas, rela-

tos e exemplos, os participantes tomam ciência 

de que se encontram em um território em que 

todos vivem de forma semelhante, sendo que 

dividem a dádiva de serem tocados pela bacia 

do rio Camaquã, o qual todos amam e preser-

vam com muito respeito. Há o reforço, por meio 

da Cooperativa, de que a cultura, o modo de 

vida e os costumes são extremamente pareci-

dos, e que todos podem e devem trabalhar jun-

tos em prol de crescimento e melhoria. Segundo 

Moreira, “esse ambiente em que se encontram 

é fruto de trabalho árduo de muitas gerações, 

que há mais de 200 anos o preservam para que 

sempre possa estar em condições naturais favo-

ráveis para continuar produzindo o que for”. 

Ter noção de referência geográfica, do 

imenso, fértil e rico manancial de água, da car-

ne produzida a pasto são fatores relevantes e 

que ajudam os produtores a enxergarem o real 

valor de quem vive em tal território. Todos fi-

cam cientes de que não estão à margem do 

processo evolutivo, muito pelo contrário, pois 

vivem em região preservada e rica para produ-

zir carne da melhor qualidade. Além da carne 

ovina, a Cooperativa está imbuída no processo 

de preservar e retornar com força a cultura da 

lã e do artesanato, do mais básico até o de mais 

alta costura, como os já existentes em Caçapava 

do Sul e Piratini, todos utilizando lãs finas e se-

lecionadas. Ainda, fator não menos relevante, 

o turismo aliado à carne, ao artesanato, à paisa-

gem preservada e à gastronomia é outro foco do 

esforço da Cooperativa. 

No caso da ovinocultura, um dos importan-

tes aspectos do movimento territorial se con-

centra na visão estruturada e metódica que os 

envolvidos acabam por ter de todas as etapas da 

cadeia produtiva. Essa compreensão da conjun-

tura em que estão envolvidos possibilita sobre-

tudo perceber as interligações de todos os elos 

da cadeia, e isso faz com que os gargalos fiquem 

acentuados e possam ser resolvidos em conjun-

to, gerando acertos, competitividade e renda.  

Hoje, com pouco mais de dois anos de 

atividade dentro do movimento territorial, a 

Cooperativa oferece fortes referências do seu 

trabalho territorial para o cenário nacional. Na 

9ª Secob (Semana da Caprinocultura e da Ovi-

nocultura Brasileiras), recente evento realizado 

na cidade de Sobral, CE, na Embrapa Caprinos 

e Ovinos, Moreira foi convidado a participar e 

palestrar. Sua fala se concentrou justo na com-

posição do movimento territorial da Cooperati-

va, e é um processo que faz parte da prospecção 

Movimento territorial que já é 
referência no cenário nacional 

Júlio Fernandes Moreira, presidente da Cooperativa do Alto Camaquã
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nacional para os próximos 10 anos da caprino-

cultura e ovinocultura brasileiras. O presidente 

da Cooperativa, na ocasião, relatou sua expe-              

riência para os mais significativos representan-

tes dos ovinos e caprinos do Brasil, e exaltou o 

trabalho do pesquisador Marcos Borba, da Em-

brapa Pecuária Sul, que há onze anos já estimu-

lava a todos a seguir este caminho. 

Dentre os municípios, Bagé conta com 

mais destaque em termos de abate de ovinos, 

mas há o trabalho constante para ocupar espa-

ços ociosos dentro dos municípios do território 

em prol dos produtores. Contudo, para que pos-

sam fechar bons acordos, é necessário cons-

cientizar as prefeituras, de forma objetiva e cla-

ra, sobre o que é e como funciona o movimento 

territorial.  Desde 2017 a Cooperativa está tam-

bém trabalhando no Projeto Inova Social para 

instalar em Bagé uma planta frigorífica. Para 

isso, conta com apoio da Embrapa e do BNDES, 

e todos mantêm o otimismo em alta para que 

logo se torne uma realidade. Júlio reforça que o 

frigorífico não irá se restringir somente ao Alto 

Camaquã, mas também a outros grupos organi-

zados que tiverem necessidade do seu uso. Nes-

te aspecto, o presidente da Cooperativa citou a 

Arco, a qual sempre cedeu seus espaços para 

encontros e auxiliou em tramitações junto aos 

governos estadual e federal, e é considerada um 

dos pilares para o sucesso da organização.

A Paramount Têxteis e a 
Fecolã – Federação das Cooperativas de Lã do Brasil, 

parabenizam os produtores e cabanheiros 
das raças ovinas de lã que se apresentaram na 
42ª Expointer e suas respectivas premiações.

 
Aproveitamos ainda para saudar este novo momento 

da ARCO revista.

///

Trabalho a campo da Cooperativa, com pesquisadores, cooperativa e produtores
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Gerente de compras Frimazo - Clóvis Cardozo (53) 98432-1875

abcoromneymarsh@hotmail.com | (53) 99976-1668
Apoio:

Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Romney Marsh

Informações:
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Santa Inês

A cidade de João Pessoa, PB, foi palco, em 

setembro último, da 18ª Edição da EXPOBRA-

SIL, a nacional da raça Santa Inês, que contou 

com a parceria da APACCO, Associação Pa-

raibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos. 

Mais uma vez a nacional superou os números 

da edição anterior, tendo 521 animais inscritos 

para julgamento com 42 expositores dos diver-

sos estados do Norte e Nordeste do Brasil.

Para o diretor de eventos da ABSI, An-

derson Pedreira, “o evento, que foi um sucesso, 

marcou o retorno do estado paraibano ao ce-

nário dos grandes eventos da raça Santa Inês.  

Com expressiva participação dos criadores, fica 

evidenciado o reconhecimento no trabalho que 

estamos realizando à frente da associação, e da 

importância que o estado da Paraíba tem na 

história do Santa Inês”.

O vice-presidente da Associação Brasilei-

ra de Santa Inês, Marco Antonio Maranhão, 

destacou a qualidade dos animais julgados e da 

homogeneidade que a raça alcançou nos últi-

mos anos, “certamente uma das nacionais com 

a maior proximidade entre os animais que dis-

putaram as 34 categorias e seus campeonatos”. 

Durante a EXPOBRASIL, a ABSI lançou o 

seu portal de transmissões e vídeos institucio-

nais na plataforma do YouTube, e todo o julga-

mento pôde ser acompanhado por quase 1000 

telespectadores de diversos estados do Brasil e 

países da America do Sul. Os leilões oficiais da 

nacional também foram transmitidos via por-

tal, que, segundo o diretor de eventos, esta será 

mais uma ferramenta de difusão e promoção da 

raça, e que a ideia é que outros leilões oficiais 

passem a utilizar o portal da ABSI para trans-

missão.

Falando em remates, o Leilão Santa Inês 

Nacional obteve o faturamento de R$ 432 mil 

reais em dois dias de comercialização. A média 

entre as fêmeas foi de R$ 14.094,00, com desta-

que para a venda da reservada grande campeã 

do futuro, o animal Caroata Alaska TE 428, que 

foi comercializada por R$ 50.400,00.

O diretor financeiro da ABSI e um dos pro-

motores do Leilão Santa Inês Nacional, Diego 

Vasconcelos, destacou o aumento da procura 

e venda de baias em relação à edição de 2018, 

como também enfatizou o incremento de quase 

30% no faturamento do leilão principal em re-

lação à última edição.

EXPOBRASIL, a grande festa da Raça Santa Inês

raças  ///
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Os julgamentos de admissão foram con-

duzidos por Felipe Adelino, inspetor técnico 

de registro e membro efetivo do colegiado de 

jurados da raça Santa Inês. Para os julgamentos 

de classificação foram escolhidos o trio de jura-

dos Adalberto Farias Junior, Domingos Ribeiro 

e Rodrigo Orzil, ambos inspetores técnicos e 

membros efetivos do CJRSI.

Animais premiados nos grandes 
campeonatos deste ano

AN ESSENCIA 642 – Grande Campeã da Raça

F.T.I. ABUSADA FIV 2750 – Res. Grande Campeã da Raça

GOITÁ 786 - 3ª Melhor Fêmea 

GOITÁ 1040 – Grande Campeã Ovino do Futuro

CAROATÁ ALASKA TE 428 – Res. Grande Campeão 
Ovino do Futuro

F.T.I. VICENTE TE 1669 – Grande Campeão da Raça

VARRELA I 2345 – Res. Grande Campeão da Raça

HCB TANGO 145 - 3º Melhor Macho

F. FILHO EMBAIXADOR 429 – Grande Campeão Ovino 
do Futuro

GOITÁ 435 – Res. Grande Campeão Ovino do Futuro
sa
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Em 2020 a EXPOBRASIL já tem local de-

finido, será em Salvador durante a Fenagro. O 

presidente da ABSI, Thiago Inojosa está capi-

taneando grandes projetos e novidades para o 

próximo ano. A idéia é difundir cada vez mais a 

raça Santa Inês para todos os estados brasileiros 

e países vizinhos, qualificar cada vez mais os 

eventos promovidos e chancelados pela entida-

de e aproximar os criadores da ABSI.  ///
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Romney Marsh

Na Nova Zelândia, país que mais produz 
ovinos e carne de cordeiro do mundo, a raça 
Romney Marsh representa 45% de todo o re-
banho ovino; além disso, os compostos ovinos 
configuram aproximadamente outros 15% do 
rebanho neozelandês, processo em que a raça é 
bastante utilizada. Logo, o Romney Marsh cor-
responde a mais de 50% do rebanho do país se-
gundo dados da Farm facts 2016 e Beef + Lamb 
New Zealand Economic Service, Sheep & Beef 
Farm Survey. Este fato se dá pelos excelentes 
índices alcançados pela raça quando o assunto 
é produção de cordeiros precoces e pesados, o 
que se torna mais evidente quando a raça é uti-
lizada em cruzamentos. Criadores brasileiros 
de outras raças, que utilizam o Romney em seus 
rebanhos, contam um pouco de seus resultados.

Romney x Texel 
A partir da década de 1990 e 2000 defi-

nimos bem o nosso rebanho como Texel. Mas 
precisávamos de um animal mais resistente ao 
banhado, pois nossa área é úmida, e mais aca-
bamento de carcaça. Dentro desse ideal, meu 
pai lembrou do Romney. Então, fui buscar car-
neiros Romney para usar nas matrizes Texel. 
Nesse cruzamento do Texel com o Romney, a 
qualidade da lã teve uma melhora, mas o prin-
cipal foi o acabamento e tamanho das carcaças, 

pois aliou o comprimento do Romney com o 
volume do Texel. Notamos uma grande melho-
ra no marmoreio e, consequentemente, na ma-
ciez da carne, o que consideramos as principais 
mudanças, que nos deixaram muito contentes, 
além do aumento do número de clientes. Hoje, 
nosso rebanho está quase definico como Rom-
ney, e estamos muito satisfeitos com a raça. 
[Santiago Brasil da Veiga, Fazenda Água Branca, Senti-

nela do Sul, RS]

Romney x Hampshire Down
Trabalhamos em nossa propriedade com a 

raça Hampshire Down desde o inicio dos anos 
2000, e já realizamos diversos cruzamentos. Em 
certa ocasião, adquirimos matrizes de diversas 
raças, e, no lote, vieram algumas fêmeas Rom-
ney. Fizemos o cruzamento delas com machos 
Hampshire e foi o cruzamento que mais peso 
deu aos cordeiros, os quais tiveram uma velo-
cidade de crescimento muito grande, chegando 
a desmamar aos 90 dias, e 90 kg de cordeiro em 
uma ovelha que pariu gêmeos, 45 kg cada, ape-
nas em pastagem. Destaco principalmente uma 
carcaça muito comprida, com excelente cober-
tura de gordura, sendo que as fêmeas têm mui-
ta facilidade de parto e o cordeiro nasce fácil. 
Foi dos cruzamentos que mais gostei de todos 
que já realizei, e pretendo começar um núcleo 
de animais Romney puros. [Joaquim Fonseca, J F 

Corticeira, Piratini, RS]

Romney x Raças Laneiras
Usamos a raça Romney para fazer um 

cruzamento nas raças de lã, obtendo excelen-
te resultados, animais precoces, rústicos, com 
excelente acabamento nas carcaças. Gostaria 
de salientar a eficiência desta raça no nosso sis-
tema de terminação de cordeiros em pastagens, 
onde estes animais são os primeiros a se apron-
tar na invernada. [José Magalhães, Estância Panora-

ma, Livramento, RS]

Opção de cruzamento para quem deseja produzir 
cordeiros precoces e bem acabados

Ovelha texel com cordeiro cruza Romney com menos de 30 dias, 
Fazenda Água Branca, Santiago Veiga
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observamos um aumento na rusticidade dos 

animais oriundos desse cruzamento. Vamos 

encarneirar neste verão as borregas e seguir 

observando os resultados. [Mauro Ferreira, Caba-

nha Macanudo, Lavras do Sul, RS]

 ///
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Romney x Ile de France
O cruzamento do Ile de France com Rom-

ney produziu em nossa propriedade cordeiros 

precoces, com uma carcaça comprida e com 

excelente qualidade de carne. Antecipou o des-

mame com bom acabamento de carcaça. [José 

Volni Costa, Cabanha São Galvão, Bom Retiro, SC]

Tivemos durante muitos anos um rebanho 

Ile de France, raça muito prolífera que se adap-

tou ao nosso sistema produtivo. Há dois anos, 

introduzimos carneiros Romney, para corrigir 

alguns problemas de cascos. O resultado está 

sendo excelente. Vendemos os cordeiros meio-

-sangue com ótimo desenvolvimento, e vence-

mos um concurso de carcaças com dois cordei-

ros com 30 kg de carne aos 6 meses. Também 
Cordeiros cruza Romney x Ile de France aos 5 meses de 

idade, Cabanha Macanudo, Mauro Ferreira

Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Romney                             
Marsh lança selo de certificação da raça

No mês de setembro iniciou a certificação 

de carne de cordeiro Romney Marsh em uma 

parceria com o Frigorífico Frimazo de Santa Ca-

tarina. Estarão aptos a terem a carne certificada 

cordeiros Romney Marsh puros e animais cru-

za respeitando a proporção de 50% Romney x 

50% outras raças. 

O cordeiro Romney, ou cruza, que for certi-

ficado, terá um diferencial de preço que alcanc-

çará até 5% acima do preço médio de mercado 

no momento da compra. “Este bônus poderá va-

riar de 1% até 5% respeitando épocas de safra e 

entressafra e as variações do quilo do cordeiro”, 

salienta Clovis Cardoso, gerente de compras do 

Frigorífico Frimazo, que teve importância signi-

ficativa  para que a certificação fosse realidade.

Segundo o Presidente da Associação, Ma-

nuel Gularte Sarmento, “este é um grande pas-

so, trabalho de toda a diretoria em prol da raça, 

projeto que acreditamos impulsionará o Rom-

ney na ovinocultura. ”  Segundo ele os criadores 

de Romney tem um produto diferenciado em 

questão de sabor, maciez e qualidade, que a par-

tir de agora estará na mesa dos paladares mais 

apurados e dos amantes da carne ovina. 

O primeiro lote de cordeiros certificados 

foi da Santa Margarida Agropecuária de Dom 

Pedrito das famílias Bortolotto e Xavier. O lan-

çamento oficial ocorreu no dia 28.8.2019 na 

Expointer durante a Vitrine da Carne no Salão 

do Empreendedor, Pavilhão Internacional. O 

evento contou com a demonstração de desossa 

de uma carcaça Romney da Estância Panorama 

de Livramento-RS da família Magalhães pelo 

especialista em Carnes Marcelo Bolinha e o 

preparo dos cortes ocorreu pelas mãos do Chef 

Bruno Ivanoff. 
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A Expointer, mais uma vez, foi palco im-

portantíssimo para a raça Ile de France e seus 

criadores. A Associação Brasileira de Criadores 

de Ile de France (ABCIF) só tem motivos para 

comemorar pelo momento vivido na raça. Com 

132 exemplares (115 ovinos e 17 da variedade 

Naturalmente Colorida) presentes nas pistas 

do Parque de Exposições, os jurados encontra-

ram animais alinhados ao que se propõe como 

padrão racial: boa conformação, acabamento, 

aprumos e características de uma raça que é re-

conhecida pela produção de carne de qualidade.

Os grandes campeões foram:

Grande Campeã São Paulino IA 1490
Luiz Alfreto Horn Jr. e Filhos
Cabanha São Paulino – Vacaria (RS)

Grande Campeão JM da Divisa 1104
Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira
Cabanha da Divisa – Cruz Alta (RS

Ile de France
Participação na EXPOINTER e projetos para o próximo triênio

Obtivemos também:

Reservada Grande Campeã JM da Divisa 1164
Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira
Cabanha da Divisa – Cruz Alta (RS)
3ª Melhor Luizinha 1081
Luis Carlos e José Otávio Nunes Maggi
Cabanha Luizinha/Fazenda Thomé – São Francisco                  
de Paula
4ª Melhor Cerro Coroado 9710
Armando Chaves Garcia de Garcia
Fazenda Cerro Coroado – Santo Antônio das  Missões
Reservado Grande Campeão Luizinha 1096
Luis Carlos e José Otávio Nunes Maggi
Cabanha Luizinha/Fazenda Thomé – São Francisco              
de Paula
3º Melhor  JM da Divisa 1156
Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira
Cabanha da Divisa – Cruz Alta (RS)
4º Melhor São Paulino 1482
Luiz Alfreto Horn Jr. e Filhos
Cabanha São Paulino – Vacaria (RS)

O presidente da ABCIF, Rafael Paim, diz 

que foi mais uma Expointer sensacional para 

o Ile de France, “temos certeza de estarmos no 

rumo certo e que a grande família Ile de France 

está de parabéns por todo o trabalho que vem 

sendo realizado” , comemora.

Durante a Expointer encerra-se também o 

ciclo do Ranking Nacional de Criadores da raça 

com a premiação dos destaques, que mais uma 

vez teve o apoio da SUPRA. Os 5 primeiros co-

locados foram:

1º - Cabanha da Divisa – 5.898 pontos

2º - Agropecuária Doce Vida – 2.387 pontos

3º - Cabanha São Paulino – 2.100 pontos

4º - Cabanha Quatro Amigos – 2.029 pontos

5º - Fazenda Borborema – 1.993 pontos

Assembleia escolhe nova diretoria que vai 
presidir a ABCIF até 2022

Reconduzido ao cargo de presidente da 

ABCIF até 2022, Rafael Paim terá a seguinte 

diretoria:
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1º Vice-presidente: Luiz Giovani de Pellegrini

2º Vice-presidente: Francisco Manoel Fernandes

3º Vice-presiente: José Volni Costa

1º Secretário: Carlos Ely Garcia Júnior

2º Secretário: Irene Bastide Ferreira da Rosa

1º Tesoureiro: Cesar Henrique Peschel

2º Tesoureiro: Fabiano Candido de Paula

Diretor Técnico: Fabrício Wollmann Willke

Conselho Técnico: Luis Carlos  Nunes Maggi, João  Vasco 

Vargas  Alves, José Otavio  Nunes  Maggi, Fernanda Horn, 

Theófilo Garcia de Garcia e  Luiz Fernando Coelho Cunha 

Filho

Conselho Fiscal: Osvaldo Chaves Lima, Vilson Ferreto, 

Roberto Juliatto  

Conselho Fiscal Suplente: Cleto Jose Antoniazzi, Luis 

Marcelo Gasparetto e Jairo Pedroso

Diretor Exposição: Luiz Alfredo Horn Junior

Conselho Jovem: Guilherme Goulart

Diretor Social: Linon Rose Vieira Magrin

Diretor de Eventos: Ramiro Cerutti de Oliveira

Diretor de Marketing: Alexander Paes Olivo

Diretor de fomento da carne Ile de France: Marcelo 

Spinelli Grazziotin

Diretor de Relações Internacionais: Guilherme Costa

Com o crescimento da raça e do número 

de criadores a nova diretoria tem responsabi-

lidade redobrada e departamentos voltados ao 

Julgamento

marketing e fomento da carne Ile de France, 

“conhecemos as qualidades do Ile e a sua grande 

aptidão para produção de carne de qualidade” 

afirma Paim, ressaltando a utilização da raça 

em cruzamentos para o mercado da carne ovi-

na de qualidade.

A ideia é profissionalizar e qualificar cada 

vez mais o produtor de ovinos e, principalmen-

te o criador de Ile de France e que ele possa en-

contrar, na nova diretoria, o respaldo para suas 

demandas e a segurança de investir na melhor 

raça para produção de carne de qualidade, con-

clui o presidente da entidade.

Jurados Ile de France
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                           Estância                                       Cabanha

              
de Luis Claudio Pereira, Fernanda Scardoelli e Filhos                       de Daniel Franco

 Seus Corriedale na 42ª Expointer – Esteio, 2019 

Res 
Grande 

Campeão 
PO   

                                       
CAMPEÃ OVINO ADULTO 

MELHOR VELO - MELHOR CONFORMAÇÃO

SANTA CECÍLIA       SÃO CARLOSSANTA CECÍLIA       SÃO CARLOS

“JEP TE 925”            
Nac. 4/8/2017, 

por “Jep 335” e “Jep 370”

Grande Campeã PO   

RES. CAMPEÃO OVINO ADULTO
MELHOR CABEÇA

“D R F 29”           
Nac. 4/8/2017, 

por “Jep 335” e “Tabolia 1287”

“JEP 335” foi 
RES. GRANDE CAMPEÃO da EXPOINTER 2014 

e é pai de ambos.

Fones: Luis Claudio (53) 3241 1166 / (53) 999721 224   |   Daniel  (53) 999 733 103 – Bagé – RS - Brasil
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Corriedale
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A Raça Corriedale teve muito a come-

morar nesta edição da Expointer, sobretudo 

quando recepcionou expositores e associados. 

A Vitrine da Carne foi um dos pontos fortes da 

particição de nossa Associação. No sábado, 24 

de agosto, estivemos presentes na Vitrine, or-

ganizada pelo SENAR-RS e ARCO, e foi inten-

sa a integração do público com a apresentação 

de cortes e preparos de animais corriedale por 

pessoas altamente qualificadas, que demons-

traram o valor de uma boa carne certificada. 

A Assembleia da Associação foi realiza-

da no domingo, 25 de agosto, na qual foram 

tratados assuntos relevantes da raça. Após, os 

associados foram recepcionados com um chur-

rasco de carne ovina certificada Corriedale. Na 

segunda-feira, 26, o dia foi intenso com os jul-

gamentos dos animais, que fazem a grande fes-

ta da Expointer. Foram escolhidos os grandes 

campeões da raça Corriedale, muito bem ana-

lisados pelos jurados Aluizio Roberto  Rozas  de 

Azevedo e pelo presidente da Arco, Edemundo 

Gressler.  Os Grandes Campeões 2019, que abri-

lhantaram o evento, foram:

Grande Campeã P.O.,  Cabanha São Carlos, 

Bagé, RS, de Daniel Franco;

Grande Campeão P.O., Cabanha Sarandi, 

Jaguarão, RS, de Vertezildo Andrade Lopes.

A ABCC ficou muito honrada ao receber 

tantos criadores e representantes, como o se-

nhor Gedeão Pereira, da Farsul, Rafael Savino e 

Rodrigo Granja, presidentes das Associações da 

Argentina e do Uruguai.

Após os julgamentos, o coquetel de come-

moração teve como objetivo central celebrar os 

80 anos de registro do 1° Corriedale nacional, 

chamado Poti 01, criado por Janino da Silva Ta-

vares, em agosto de 1939. Houve, ainda, o ato de 

valorização da boa integração e amizade entre 

os corriedalistas brasileiros com os amigos dos 

países irmãos Argentina, Chile, Peru, Uruguai 

e, também, dos países britânicos, com a entrega 

de uma placa que reconhece a importância de 

lutarmos pela raça Corriedale mesmo que em 

países distintos. 

Após, foi realizado o remate pela Knorr 

Remates, grande parceira para a venda de nos-

sos campeões, com total de 10 animais vendi-

dos, totalizando R$ 49.560,00

O 5° concurso de velos do SENAR-RS, foi 

outro momento de grande importância na Ex-

pointer, e contamos com os jurados uruguaios 

A.B.C.CORRIEDALE NA 42ª EXPOINTER 2019
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Jose Trifoglio e Djalma Puppo. As fêmeas ven-

cedoras pertencem à Cabanha Vista Alegre, e, 

os machos, à Cabanha Pimenteira. 

Um grupo de criadores fez a visita à im-

portante indústria Paramount Texteis, que 

mostrou seu trabalho de tecelagem e tingimen-

to das fibras. 

Outro momento importante foi a reunião 

da Frente Parlamentar da Ovinocultura da As-

sembleia Legislativa, realizada pelo deputado 

estadual Luiz Henrique Viana, com a presença 

do secretário da Agricultura, Covatti filho, ovi-

nocultores e vários setores interessados com os 

problemas atuais da ovinocultura (Polícia Civil, 

Brigada Militar, Decrab de Bagé, Repras e sindi-

catos rurais). Entre os temas, os ataques de cães 

e javalis, que estão lesando a cultura e a produ-

tividade da ovinocultura do estado do RS.

Ao meio-dia do dia 27.8 realizou-se o almo-

ço de confraternização com os Amigos e Corrie-

dalistas, com entrega de prêmios aos animais 

que se destacaram na 42ª Expointer, lançamen-

tos das exposições de Pelotas, 36ª Feovelha, 42ª 

Expo-Feira de Herval e 6ª Nacional do Corrie-

dale, que será realizada em Jaguarão. Contamos 

com as importantes presenças dos deputados 

Afonso Hamm e Luiz Henrique Viana, que tan-

to nos orgulharam por estarem conosco, sendo 

que estes apoiam nossa luta pela Ovinocultura, 

na busca de incentivos aos ovinos e de soluções 

contra o abigeato e ataques de animais que n os 

rebanhos do Rio Grande do Sul.

O agradecimento da ABCCorriedale aos 

criadores, jurados, sócios, tratadores, patroci-

nadores, parceiros, amigos e diretoria que es-

tiveram nesta 42ª Expointer, tornando-a tão 

especial. 

Cristina Soares Ribeiro

Presidente A.B.C.C- 2018-2020
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“A associação quer destacar as qualidades 

da raça: precocidade, rusticidade, potencial de 

utilização dos carneiros para cruzamento in-

dustrial e qualidade da carne.”

Tomaram posse no último dia 2 de setem-

bro os integrantes da nova diretoria executiva 

da Associação Brasileira de Criadores de Ovi-

nos Hampshire Down (ABCOHD), uma das 

mais importantes da ovinocultura brasileira.

O presidente eleito para o biênio 2019-

2021 é o Médico Veterinário Samuel Carne-

sella, até então Diretor Técnico e Coordenador 

do Programa GeneHD da ABCOHD. Samuel 

terá como vice-presidente o tradicional criador 

Renato Guterres da Silva.

Samuel explicou que a formação da 

chapa vencedora teve como objetivo unir 

criadores com extensa experiência na cria-

ção do Hampshire, em conjunto com o di-

namismo de novos criadores da raça.  

“Conseguimos reunir com equilíbrio o que te-

mos de melhor: conhecimento, bom senso e 

criatividade em favor da raça e dos associados”.

Outro destaque é a efetiva participação 

feminina na Diretoria, com criadoras que tra-

zem a visão empreendedora da mulher para os 

novos rumos que a ABCOHD quer colocar em 

prática na criação da raça daqui para frente.

Samuel adiantou que a nova diretoria quer 

atuar em três frentes de trabalho: 1) apoio ao 

melhoramento genético aos criadores das caba-

nhas, responsáveis pela oferta de reprodutores 

e matrizes de elite destinados aos criadores de 

Hampshire. 2) enfatizar o potencial de utiliza-

ção do carneiro Hampshire para a produção 

de cordeiros (cruzamento industrial), devido 

a uma das principais características da raça, a 

precocidade; possibilitando a produção de cor-

deiros com ótimo acabamento de carcaça mes-

mo sendo criados a pasto; e 3) demonstrar a 

qualidade da carne da raça e de seus cruzamen-

tos, que é caracterizada pela gordura entreme-

ada (marmoreio), que possibilita sabor e maciez 

inigualável a carne.

A ABCOHD também reestruturou o De-

partamento de Marketing, que será um canal 

Hampshire Down
ABCOHD elege nova diretoria para o biênio 2019-2021
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direto com os associados, criadores e o mercado. 

Informativos e materiais de comunicação estão 

sendo preparados pela equipe.

Por fim, o presidente Samuel Carnesella 

fez questão de mencionar a importância de to-

dos os associados, e que encerrada as eleições 

agora é fundamental a união em torno do cres-

cimento do Hampshire Down para que a raça 

retome o seu lugar de destaque na ovinocultu-

ra brasileira.
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A nova diretoria da ABCOHD ficou assim 

constituída:
Presidente: Samuel Carnesella  
Vice-Presidente: Renato Gutterres da Silva 
1º Secretário: Márcia Sasso Bastos 
2º Secretário: Maria Aparecida Hack  
1º Tesoureiro: Alexandre Ozório Kloppemburg  
2º Tesoureiro: Carlo Toninello  
Conselho Técnico: Wilson Belloc Barbosa (Diretor                   
Técnico); Aldear Antoniolli Ricardo Pallaoro; e, Luiza             
Ramos Ribeiro  
Conselho Fiscal: Alfredo Henrique Chagas Macedo;                       
Elemar Martin Vaez; e, Wilson de Oliveira

Fêmeas – Crédito: Diogo Abelin 224
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Crioula
Em assembléia ordinária ocorrida no dia 

26 de agosto do corrente ano, na sede da As-

sociação Brasileira de Criadores de Ovinos 

Crioulos – ABCOC, no parque Assis Brasil em 

Esteio, durante a Expointer 2019, foi eleito por 

aclamação o cirurgião-dentista e criador Lu-

ciano Ramos de Souza para dirigir a entidade 

durante o biênio 2020/2022. O novo dirigente, 

tradicional criador de ovinos crioulos, assume a 

entidade num momento importante em que a 

raça encontra-se em retomada positiva dentro 

do contexto da ovinocultura, inclusive com 

reflexos no número de inscritos e participantes 

da Expointer, significativamente superior ao da 

edição passada.

Como metas de gestão, o novo presidente 

pretende dar maior visibilidade à raça, incenti-

var a participação dos criadores em exposições 

importantes do calendário, tais como Agrovi-

no, em Bagé, Feovelha, em Pinheiro Machado 

e Fenovinos, a ser realizada no próximo ano 

na cidade de Santiago, além, claro, da Expoin-

ter. Também foi decido em assembleia que se-

rão realizados dias de campo, oportunidade de 

aprendizado, troca de ideias e confraternização 

social, já ocorrendo o primeiro encontro na Ca-

banha Isnil, em Taquara no dia 30 de novembro 

do corrente ano.

O resgate de antigos criadores junto ao 

quadro social, incentivo aos novos e atuais cria-

dores, também são metas de gestão, assim como 

o departamento de marketing da entidade será 

retomado com mais ênfase. A nova diretoria fi-

cou assim formada:

Presidente: Luciano Ramos de Souza
Vice-presidente: Gilson Rudinei Pires Moreira
Secretário: Djonatan Luis dos Reis Cannes
Tesoureira: Ilda Canova Silveira
Conselho Técnico: Gilson Rudinei Pires Moreira e Gladis 
Correa
Conselho Fiscal: Volnei Afonso Merino, Alexandre Pystóia 
Nessy e Fábio Pires
Departamento de Marketing: Rafael Gargioni Paim, Vini-
cio Salles Bastos e Nathan Carvalho
Departamento Social: Alexandro Spielman e Hermes 
Nicolait Crespo

Novos rumos na Ovelha Crioula

Ovinos Crioulos

CABANHA ISNIL
e 

Ateliê Acontecer Lã de Ovelha
Taquara,  RS  – RS 20 – Parada 122 l 

Santa Cruz da Concórdia (distante 50 Km de Porto Alegre)

GRANDE CAMPEÃO

“ISNIL 63”                                                                                                                                          

No ateliê, que funciona em nossa propriedade, 
fazemos processamento de lã de ovelha e                                                    

produzimos, também, peças artesanais, como ponchos, 
mantas, lenços, pelerines e xales.

Somos criadores de Crioulo, Texel e Naturalmente Coloridos. 

CAMPEÃO BORREGO MAIOR   

 Este exemplar foi Grande Campeão na XXXI Fenovinos de Igrejinha 2018.

42ª

2019

www.acontecerladeovelha.com.br            Ilda Canova Silveira   |   E-mail: k-nova@uol.com br   |   Fones: (51) 999 63 6027  (51) 999 74 2596
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A raça Karakul retornou às pistas da Ex-

pointer, após 7 anos de sua última participação. 

Em 2017, alguns animais estiveram presentes, 

sem participar do julgamento. O responsável 

pela participação desses animais foi o Médi-

co Veterinário Nilson Paulo Michel Missel, da 

Cabanha São Jorge, conhecido criador da raça 

Texel, com animais oriundos de 2 criatórios do 

estado. Em 2018, Missel adquiriu um lote de 

30 fêmeas da Agropecuária Fazenda do Ipê, de 

Canela, RS, da tradicional criadora Liciê Fayet 

Hunsche (in memoriam), que iniciou sua criação 

em 1989 e hoje as filhas ainda mantêm a raça 

pura, sem registrar. Um casal de borregos, um 

macho e uma fêmea de tonalidades Shiraz (cin-

za) e Gullighas (bege), foram os representantes. 

Tudo isso foi possível através da parceria 

da ABCONC e da ARCO, que desde 2015 estão 

trabalhando para o seu resgate. A raça entrou 

no Brasil em 1931, pelas mãos do embaixador 

gaúcho Joaquim Francisco de Assis Brasil e, 

atualmente, conta com poucos criadores, sendo 

somente um com animais registrados. O regis-

tro desses animais foi realizado por adjudicação 

racial, conforme o regulamento do SRGO da 

ARCO seguindo a normativa do MAPA de nº 47 

de 22 de novembro de 2016.

Raça asiática de cauda larga, originária 

da antiga Pérsia (Oriente Médio), Ásia Central, 

Mesopotâmia, Cáucasos e partes da África, con-

siderada a primeira raça de ovinos domesticada 

pelo homem. Tem seu nome originado na Cida-

de de Karakul,  no deserto de Bukhara, palavra 

proveniente do termo “Kara gul”, que  significa 

“Flor Negra”.  Conhecida pela produção de uma 

das peles mais valorizadas no mundo, o Astra-

cã, atualmente se destaca pela grande variação 

de tonalidades naturais, que variam do preto, 

cor dominante, passando pelo cinza, lilás e mar-

rom em diversos tons, até a cor branca, bastan-

te rara, permitindo criar com suas lãs coloridas 

através do artesanato. É uma raça de tamanho 

médio, relativamente pouco pesada (Carneiros 

entre 80 e 110 kg, Ovelhas entre 50 e 70 kg), vi-

gorosa, alerta e de conformação muito angulo-

sa. O posterior, mais alto e volumoso, chama a 

atenção pela cola grossa, com um depósito de 

gordura, terminada em um pequeno “S”. 

“Minha alegria por estar criando karakul 

é muito grande, primeiro por estar ausente das 

pistas da Expointer também desde 2012, e ter 

retornado com o sentimento de estar resgatan-

do uma raça tão linda e tão produtiva quanto a 

Karakul; segundo por estar vendo e observan-

do as ovelhas desta raça diariamente e notando 

as diferenças de comportamento com todas as 

que criei nesses 50 anos de atividade ovelheira. 

As ovelhas Karakul andam sempre agrupadas, 

ao pastar, descansar, para ruminar e dormir. É 

impressionante o senso de união dessas ove-

lhas, o que nos ensina, quando as observamos, 

que os humanos também deveriam agir assim. 

Muito atentas a todos movimentos diferentes 

da rotina, com certeza para se protegerem de 

predadores. Excelentes mães, muito leiteiras, 

propiciando uma precocidade aos seus cordei-

ros. Enfim, o colorido dos cordeiros encanta 

nossos olhos.” [Nilson Paulo Michel Missel]

Após diversos contatos com criadores e ex- 

criadores da raça, que demonstraram interesse 

em retomar o registro ou a criação, entusiasmo 

envolveu a todos nesse trabalho de resgate da 

raça. Quem quiser apoiar esse trabalho ou se 

você conhece outros criadores de Karakul ou 

interessados na raça, podem entrar em contato 

pelo e-mail da ABCONC: abconc@gmail.com

Karakul
Retorno às pistas de Esteio
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♦  20 anos de seleção ♦

Venda permanente de reprodutores, matrizes, peles e lã

Ovinos Crioulos PO

Canguçu, RS
Fone: 51 981695914

E-mail: grpmoreira@gmail.com

Cabanha 
Sobrado Branco

Sobrado Branco 193

Grande Campeã 
Expointer 2019
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Ninguém imaginaria que a compra equivocada de 4 matrizes 
Ile de France (importadas da França) daria início a uma pro-
dução de ovinos com qualidade destacada e que trariam, ao 
longo de mais de 40 anos, uma coleção de prêmios e reco-
nhecimento. É muito mais que um caso de sucessão que deu 
certo, é uma história de amor às ovelhas que, com certeza, 
poderá atravessar os tempos.

Tudo começou nos anos 1970, quando o patriarca da família 
Oliveira adquiriu por engano um lote de ovelhas da raça Ile de 
France. Foi durante a Expointer, em uma festa da raça Charo-
lês, que o Seu Nito – João Manoel Nogueira de Oliveira – pen-
sou estar comprando passagens para uma viagem à França 
quando na verdade tinha acabado de adquirir as ovelhas que 
dariam início ao plantel da Cabanha da Divisa. As passagens 
eram de lá para cá!

O Seu Nito demonstrou tanto amor pela ovinocultura e princi-
palmente pela criação de Ile de France que, no início dos anos 
1980, importou mais duas ovelhas da França e  dedicou-se à 
criação na Cabanha, até quando precisou se ausentar por pro-
blemas de saúde. Após seu falecimento, seu filho mais novo 
Ramiro, a filha Raquel e a matriarca Janette Terezinha assumi-
ram a administração da Divisa, isso em 2009. 

Foram 12 anos longe das pistas até se organizarem, tomarem 
pé da situação e se sentirem preparados para retomar o fun-
cionamento da Cabanha, quando, em 2014, Ramiro adquiriu 
um reprodutor, São Paulino 1076 e mais 9 fêmeas que foram 
compradas da Cabanha Invernada do Morro Agudo. Nesse 
momento inicia uma nova história na Cabanha da Divisa, uma 
retomada muito importante para os que, a partir de então, 
seriam os protagonistas dela.

Em 2015 nasce a primeira geração de cordeiros para, no ano 
seguinte, por decisão conjunta da família, retornarem às pis-
tas de julgamento durante a Exposição Nacional da Raça Ile 
de France que ocorreu em Cruz Alta (RS). Em 2017, entraram 
nas pistas da 40ª Expointer. Daí em diante o trabalho de sele-
ção e aprimoramento dos animais foi uma constante dentro 
da cabanha, com o entendimento de  toda a equipe que era 
preciso dedicação e muito comprometimento, tendo como 
meta o melhoramento e a qualidade dos animais.

2018 foi o ano de começar a colheita. Na Expointer daquele 
ano a Cabanha da Divisa ganhou os grandes campeonatos das 
fêmeas e dos machos e o Troféu Destaque Farsul e Banrisul de 
Ovinos de Corte, foi destaque em várias outras feiras e levou 
o prêmio de campeã do Ranking Nacional de Criadores de Ile 
de France, promovido pela Associação Brasileira de Criadores 
de Ile de France (ABCIF).

Veio 2019 e com ele mais conquistas, entre elas novamente o 
1º lugar do ranking de criadores e o bicampeonato de machos 
da Expointer com o carneiro JM da Divisa 1104. 

A Divisa também se destaca na criação de ovinos Naturalmen-
te Coloridos das raças Ile de France e Texel. No Ile NC dentro 
da Expointer é o destaque desde 2017 . Além disso, a cabanha 
ganhou o ranking de criadores da Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos Naturalmente Coloridos (ABCONC).

A criação de ovelhas corre no sangue da família Divisa! Um 
sonho de Seu Nito era a criação de Hampshire Down,que ele 
próprio não conseguiu realizar. No entanto, hoje, pelas mãos 
da neta Maria Fernanda de 5 anos, filha de Raquel, a raça já 
está presente na cabanha com um pequeno plantel. Inclusive 
com premiação de campeã borrega menor na 42ª Expointer.

Na Divisa tem-se, também, a preocupação com a pesquisa e 
com o desenvolvimento da ovinocultura, que se dá através de 
uma sólida parceria com a Área de Produção Animal da UNI-
CRUZ, que desde 2016 promove cursos, palestras, oficinas e 
dias de campo com o intuito de promover não só a ovinocultu-
ra mas desenvolver e intensificar a pecuária na região.

Registro das Ovelhas 
vindas da França

Seu Nito e Ramiro recebendo prêmios pelo Ile de France

Uma história de sucesso 
no Ile de France

“Um equívoco que 
deu início a uma 

belíssima história de 
vitórias”
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Janette Terezinha e o filho Ramiro

Maria Fernanda e sua borrega sob o olhar 
atento do tio Ramiro

Seu Nito

Família reunida na 42ª Expointer

“Não queremos ser colecionadores de prêmios, trabalha-
mos para ser referência” diz Ramiro. “Temos consciência 
que, para atingirmos os resultados positivos, precisamos 
de muita dedicação, empenho, respeito ao animal e, so-
bretudo, amor” ressalta ele. Foi preciso muita força de 
vontade para recomeçar essa história vitoriosa, foi pre-
ciso união, muita humildade para reconhecer os erros e 
muita atenção aos acertos, só assim foi possível colocar 
a Cabanha da Divisa nos trilhos e reiniciar essa viagem no 
tempo que com certeza vai perdurar.

“Foi muito difícil assumir a cabanha, pois sempre foi meu 
esposo que administrou. Mas como eu sempre acompanhei 
tudo com ele, já tinha uma noção da lida na fazenda. No 
momento que ele faleceu eu até pensei em desistir, mas 
com o apoio dos filhos seguimos, juntos, em frente, com o 
sonho dele... era o que ele gostava. 

Tivemos vários motivos para desistir, pois de uma só vez nos 
roubaram 55 animais! Foi um momento de muita tristeza. 
Lembrei do nosso trabalho diário de manejo e atenção ao 
rebanho, das manhãs frias e geladas dando mamadeira para 
auxiliar os cordeiros e aí, em poucas horas, nos levaram 1 ano 
de trabalho! Foi desolador.

Naquele momento recebemos muito auxílio de criadores e 
amigos que nos deram animais e apoio com ligações e visi-
tas. Foi este apoio que não nos deixou esmorecer e não de-
sistimos. Cerca de um ano depois fomos atingidos por um 
forte vendaval que devastou nossa propriedade. E mais uma 
vez nos levantamos, trabalhamos e conseguimos voltar e 
chegar aonde chegamos. Nossos prêmios e reconhecimento 
são fruto de muito trabalho, dedicação e força de vontade 
e acho que uma ajudinha do ‘seu Nito’, que de onde está 
nos dá ânimo, força e proteção. Vamos continuar sempre!”                                
[Janette Terezinha de Oliveira]
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Campeã do Ranking 
da Raça Romney 

Ciclo 2019 - 3.734 pontos

Resultados Expointer 2019
Romney Marsh PO
Res. Grande Campeã
Res. Grande Campeão
4ª Melhor Fêmea
Res. Campeã Borrega Maior
Res. Campeão Borrego Maior
4ª Melhor Borrega Maior

Romney Marsh NC
Reseservada Grande Campeã
Reservado Grande Campeão
3º Melhor Macho
Reservada Campeã Borrega Maior
Reseservado Campeão Borrego Maior
3º Melhor Borrego Maior

(53) 99976-1668 estancia.saofrancisco@hotmail.com

www.saofranciscobage.com.br

Estância São Francisco estanciasaofranciscobage
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chef ‘s  ///

João Luiz Delpupo
Todo brasileiro é churrasqueiro

A carne, o fogo, o sal e os amigos: muito pouco mudou desde os 

tempos em que o homem vivia nas cavernas. Sempre come-

mos carne e, ao descobrirmos o fogo, começamos a ficar ao 

seu redor, colocando-a para assar. Com um punhado de sal supriam-

-se as necessidades de nutrientes, abrigo, calor e do fazer parte de um 

grupo;  e ela ali estava – a carne – como o centro das atenções e nossa 

preferência.

Como antes, hoje a carne é para nós motivo de celebração, mui-

to além dos nutrientes necessários à nossa saúde, temos na carne o 

prazer que ela evoca em todos os nossos sentidos, seja em ocasiões es-

peciais ou no dia-a-dia. É dela o lugar principal na mesa, a mais espe-

rada, em volta dela tudo mais se organiza, desde o ritual de escolher, 

de preparar, de transformá-la e realizar algo que será degustado junto 

àqueles que temos apreço ou que nos pagaram bom preço. 

A tudo comemoramos com um churrasco, a festa que imaginar-

mos, a ocasião que venhamos a pensar... tudo se torna motivo para 

“queimarmos uma carninha”. Tomando emprestada a velha máxima 

que “todo o brasileiro é técnico de futebol”, podemos também dizer 

que “todo brasileiro é churrasqueiro”. Cada um com seu segredo, sua 

arte, seu tempero, mas a todos ela seduz e se associa democratica-

mente, seja no condomínio de luxo assada no “chair-broiler” com pe-

dras vulcânicas ou onde quer que estejamos, naquela improvisada de 

lajotas, roda de fusca, latão cortado, espeto, grelha, e por aí vai naque-

le jogo de cintura e criatividade características de nosso povo. 

Os motivos são diversos e a caverna mudou um pouco,  mas ainda 

estão lá – como há milhares de anos – os amigos, o fogo, o sal e a carne...

João Luiz Delpupo – Consultor gastronômico 

e churrasqueiro, como todo brasileiro.
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