
PUBLICAÇÃO DA TOP IN LIFE BIOTECNOLOGIA & GENÉTICA ANIMAL
ANO 2 | NÚMERO 11 | JUNHO DE 2012

Participação em eventos e reuniões no Sudão
Marcelo Roncoletta, da Top in Life, e Henrique Brinckmann, da CRV Lagoa, estiveram no Sudão para 
retribuir visita de comitiva daquele País, participar do 5º Festival do Leite e ministrar Curso de IA 
Transcervical em Ovinos e Caprinos

Em abril de 2010, a CRV Lagoa recebeu 
em sua sede, em Sertãozinho (SP), 
a visita de uma comitiva do Sudão, 
quando foi fechada uma grande 
parceria. Chegada a hora de retribuir 
a visita, o gerente de Exportação 
da Central, Henrique Brinckmann, 
acompanhado pelo sócio-diretor da 
Top in Life, também parceira no projeto, 
Marcelo Roncoletta, visitaram o país 
africano.

“Foi estabelecido o protocolo sanitário 
e estão sendo embarcadas as primeiras 
doses de sêmen de bovinos, ovinos 
e caprinos. Também participamos, 
com estande, do 5º Festival do Leite, 
realizado entre 02 e 05 de março, em 
Khartoum, capital do Sudão, onde 
apresentamos nossos produtos e 
serviços”, destaca Brinckmann.

Ambos foram recebidos pelo ministro 
de Recursos Animais e Pesca daquele 
País, Dr. Faisal Hassan Ibrahim, que 
agradeceu a presença e o incentivo que 
a CRV Lagoa e a Top in Life têm dado à 
pecuária sudanesa. “O Brasil é exemplo 
de crescimento e desenvolvimento, 
não só na pecuária, mas também na 
agricultura”, destaca o ministro.

Marcelo Roncoletta, por sua vez, 
ministrou um Curso de Inseminação 
Artificial Transcervical em Ovinos e 
Caprinos em Khartoum. “O pedido foi 
realizado em função da exportação de 
sêmen brasileiro, eles têm necessidade 
de mão de obra qualificada. Parabéns 
aos nossos criadores, pois as raças Santa 
Inês e Boer agora estão ganhando o 
mundo”, destaca.

Marcelo Roncoletta e Henrique Brinckmann em reunião com dirigentes sudaneses (primeira 
foto) e participando do Festival do Leite (segunda foto)
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FAN 148 – “THOR” (Texel)
Da Cabanha São José, localizada em Lages (SC), é um animal de carcaça 
musculosa, belíssimos aprumos, pigmentação perfeita e cabeça muito 
bem caracterizada. Sua musculatura de posterior, anterior e lombar é 
evidente e com pouco acúmulo de gordura. A estatura mediana conferindo 
precocidade, comprimento de carcaça e largura de posterior são 
impressionantes. Conquistou importantes campeonatos: Grande Campeão 
na Expolages 2011, Reservado Grande Campeão na Expocentro 2011, em 
Curitibanos (SC), e o 3º melhor borrego na Expolages 2010. Sua progênie 
apresenta-se muito bem caracterizada, com ótima pigmentação e carcaça 
musculosa, apresentando bom comprimento e largura de posterior.

Três novidades no Anglo Nubiano, todos da Cabanha Paraguassu

Índio

É um bode de grande porte, robusto 
e de belíssimo padrão racial. Foi 
Grande Campeão diversas vezes, 
incluindo na Fenagro 2009, onde 
foi julgado por juízes brasileiros; 
Feinco 2010, onde foi julgado por 
juiz americano, conquistando o 
Supremo Campeonato. Tais conquistas 
demonstram agrado por parte de 
jurados de diferentes correntes, 
que corroboram com sua qualidade 
fenotípica. Sua progênie tem se 
destacado no Capril Paraguassu (atual 
proprietário), inclusive tendo um filho, 
Reservado Grande Campeão com 
apenas nove meses.

Cléber

Bode muito harmônico, forte e correto, 
filho de AXE DO PARAGUASSU, 
Genética de TANTALYZER, um dos 
bodes mais corretos que o Capril 
Paraguassu importou e que fez muito 
sucesso nos rebanhos brasileiros. 
Participou de poucas pistas, porém 
sempre com resultados expressivos. 
Foi Reservado Grande Campeão com 
apenas 11 meses, na Expoagro 2010, 
em uma pista muito pesada. Foi 2º 
prêmio, na 6ª categoria Nacional 
do Anglo 2010. Em sua categoria 
existiam31 animais e Cléber era um 
dos mais novos. Na Feinco 2012, ele 
foi Reservado Grande Campeão, e 
ainda teve um filho como Campeão 
Cabrito Menor e filha Reservada 

Campeã Cabrita Menos, o que prova 
que, além de ser bom, transmite as 
características a sua progênie, o que 
prova seu valor genético.

Dante

Soma dois grandes nomes em 
seu pedigree: seu pai, Udorico 
do Paraguassu, 10 vezes Grande 
Campeão, pai de vários Grandes 
Campeões, e inúmeras vezes 
Campeão Progênie de pai em 
diferentes rebanhos; sua mãe, Última 
do Paraguassu, cabra que bem de 
uma excelente genética leiteira e 
de conformidade de úbere. É opção 
para adicionar valor genético e força 
leiteira a qualquer rebanho Anglo 
Nubiano. Podemos ver nele um 
bode muito arqueado, com ótimos 
aprumos, boa caracterização leiteira e 
com boa abertura dianteira e traseira. 
Sua linhagem paterna traz sangue de 
Longman’s, reconhecido rebanho top 
na produção leiteira americana – leite, 
tipo e refinamento dos úberes: do 
famoso ++*B Kastdemur’s Trademark, 
reprodutor Campeão nas pistas e 
provado geneticamente de acordo 
com avaliação estatística da American 
Dairy Goat Association em seus filhos 
e filhas; do Canadense North Country, 
também top em leite e tipo. Sua 
tataravó é a única cabra Anglonubiana, 
que em quatro lactações consecutivas 
produziu mais de 2.273,00 kg de leite/
lactação – média superior 7,50 kg/dia 
em 305 dias de lactação. Atingiu 11,7 

Dante

kg no pico da lactação e sua melhor 
média/dia foi 8,3 kg/dia em lactação 
de 305 dias.
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IATF

Criador do Ceará comemora resultados obtidos com IATF

Um dos alunos do curso de 
Inseminação Artificial por Tempo Fixo 
(IATF) promovido pela Top in Life no 
município de Sumé (PB), em maio de 
2011, já comemora bons resultados.
Neste mês, o criador Magno César 
Gomes, do Capril Lago Dourado, 
situado em Caucaia (CE), teve 
o nascimento de um casal de 
cabritinhos, filhos do reprodutor Gall 
Absolut, obtidos por meio da técnica.
“Com a valiosa ajuda dos 
conhecimentos que obtive no curso, 
outros cabritinhos estão nascendo. 
Como criador, acredito que o caminho 
do melhoramento genético depende 
exclusivamente da utilização de IATF, 
diante da facilidade para a aquisição 
de material genético dos melhores 
animais disponíveis no mercado”, 
analisa Gomes.

Após ter participado das aulas teóricas 
e práticas, ministradas pelo médico 
veterinário Marcelo Roncoletta, o 
criador atesta que a técnica é acessível 
a qualquer criador. “No Capril Lago 

Dourado, obtive um índice de 
confirmação de prenhez de 60%. Ficou 
evidente que aplicar a IATF é fácil e, 
sem dúvida, gera eficiência”, atesta.
Com sêmen disponível na Top in Life, 
o reprodutor Gall Absolut, da raça 
Saanen, é propriedade de Martinho 
José de Paula. Nasceu em 12 de junho 
de 2004 e pesa atualmente 86 kg. É 
filho de Jader Capril Pôr do Sol, que 
vai à Joke, com Iollynda Capril Pôr do 
Sol, que vai à Jumbo, ambos franceses 
e provados. Para fortalecer ainda 
mais o seu pedigree, tem como avó 
materna Duyca Capril Pôr do Sol, uma 
dos destaques sul-americanos, com 
produção de 2.222kg de leite em 305 
dias no CLO. Mais informações sobre 
a Top in Life podem ser obtidas pelo 
telefone (16) 3203-7555 ou pelo site 
www.topinlife.com.br.

É HORA DE RECEITA!

Risoto de Paleta de Cordeiro com Cerveja Preta

Ingredientes:
» 400g de arroz arbóreo
» 200g de paleta de cordeiro 
desossada
» 1 garrafa long neck de cerveja preta
» 2 litros de caldo de legumes
» 1 cebola pequena
» 50g de manteiga
» 1 ramo pequeno de alecrim
» 50g de queijo parmesão
» Tomilho
» Sal e pimenta do reino
» Azeite para refogar

Modo de Preparo
Temperar a paleta com sal (de 
preferência sal grosso), pimenta do 
reino, metade do alecrim e tomilho. 
Colocar a carne no papel alumínio 
e assar por 30 minutos. Depois de 
assada, desfiar a paleta.

Picar a cebola em cubinhos bem 
pequenos. Picar bem o restante do 
alecrim. Refogar a cebola no azeite, 
acrescentar a paleta desfiada, o 
alecrim e, em seguida, o arroz arbóreo.
Depois de bem refogado, acrescentar 
a cerveja preta em quantidade 
suficiente para cobrir todo o arroz.
Assim que a cerveja secar, comece a 
acrescentar o caldo de legumes aos 
poucos, mexendo sempre, até que o 
arroz fique al dente. Tempere com sal 
e pimenta do reino a gosto. Desligue 
o fogo e acrescente a manteiga e 
o queijo parmesão, mexendo bem 
para misturar. O risoto deve ficar bem 
cremoso.

Dica de Acompanhamento
Este prato pode ser harmonizado com 
cerveja preta ou vinho tinto seco.

Magno César Gomes, do Capril Lago Dourado, relata experiência pós-curso da Top in Life
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PARCEIRO EM DESTAQUE

Fazenda Anjo Gabriel colhe bons resultados com IATF

Propriedade situada em Concórdia do Pará (PA) aumentou eficiência genética de forma 
expressiva após curso da Top in Life

A Fazenda Anjo Gabriel, situada no 
município de Concórdia do Pará (PA), 
é um exemplo de como a genética 
obtida por meio da técnica de IATF 
(Inseminação Artificial por Tempo 
Fixo) pode trazer diversos benefícios 
tanto na criação de ovinos quanto na 
de caprinos.

Segundo Otavio Lemes de Toledo 
Filho, gerente administrativo da 
propriedade, o curso de IATF oferecido 
pela Top in Life foi fundamental 
para que a técnica fosse aprendida e 
aplicada de forma correta nos animais 
da fazenda, que trabalha com as 
raças Anglo Nubiana, Boer e Saanen 

(caprinos), além de Dorper e Santa 
Inês (ovinos).
“Anteriormente, vínhamos obtendo 
uma eficiência aproximada de 38% e, 
por isso, decidimos fazer o curso no 
início de 2011. Com o conhecimento 
adquirido, obtivemos uma genética 
muito melhor, o que não implicou em 
um aumento significativo dos custos”, 
afirma.

Para a fazenda, além do aumento 
de eficiência genética em caprinos 
(já foi atingido o índice de 62%) e 
em ovinos (chegou a 53%), veio 
o reconhecimento pelo trabalho 
realizado, com diversos convites 

para realizar oferta de animais em 
exposições. “Vendemos tanto animais 
para reprodução quanto para pista, 
com bons resultados. Isso é fruto 
da alta qualidade que conseguimos 
depois de adotar a IATF”, explica 
Otavio.

Com o progresso conquistado, a 
expectativa é de melhorar ainda mais 
os resultados. “Não tenho dúvidas 
em recomendar tanto o curso da 
Top in Life quanto a própria técnica 
em si para aqueles que ainda não 
decidiram incorporá-la aos trabalhos. 
O investimento vale muito a pena”, 
garante o gerente.

Curso de IA em Ovinos e Caprinos foi 
realizado em Castanhal (PA)
Evento realizado entre os dias 18 e 20 abril contou com a 
participação de 13 pessoas

Foi realizado entre os dias 18 e 20 de 
abril, na cidade de Castanhal (PA), 
o curso de Inseminação Artificial 
Transcervical em Ovinos e Caprinos.

O evento, promovido pelo Sindicato 
Rural de Castanhal, através dos Srs. 
Ayvam Alves Pinto e Gilmar Tavares 
Oliveira; e Paragenetica, através de 
Danielli Moreira Monteiro, contou com 
o apoio da prefeitura de Castanhal, do 
prefeito Helio Leite, da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e do Instituto 
Federal do Pará (IFPA).

O grupo participante, composto por 
13 pessoas, pode notar a importância 

de se fazer o melhoramento 
genético e, principalmente, enxergar 
como é fácil executar a técnica de 
inseminação.

Paralelamente ao curso, no dia 19 foi 
realizada palestra sobre “A viabilidade 
da IA em Ovinos e Caprinos Utilizando 
a Técnica Transcervical”, que contou 
com a presença de aproximadamente 
200 participantes no auditório da IFPA.

Foram programadas inseminações 
artificiais em tempo fixo (IATF) em 
criadores da região de Castanhal, Sr. 
Gilmar Tavares Oliveira e Sr. Ayvan 
Alves Pinto.

CURSOS E EVENTOS

Homenagem a Vicente 
Ribeiro na Feicorte 2012

Um grande parceiro da Top in Life  
recebeu uma justa homenagem 
durante a Feicorte 2012, que foi 
realizada em junho, em São Paulo. 
Vicente Ribeiro, do Capril São Paulo, 
de Jacareí (SP), recebeu o troféu 
The Best, oferecido pela revista 
AG, como melhor criador da raça 
Saanen no ano de 2011.

A ABCSAANEN destaca que se trata 
de um criador sério, competente 
e que alavanca a caprinocultura, 
através de sua maneira profissional 
de agir e de seus animais de 
qualidade.

Marcelo Roncoletta, sócio-diretor 
da Top in Life, concorda com 
as palavras da associação e 
parabeniza o criador.


