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O setor pecuário palmense é alvo de grandes investimentos e vêm crescendo a cada dia, acumulando saldos positivos e em 
consequência disto (visando) o crescimento da Associação Brasileira dos Criadores de Gado Caracu, e o melhoramento 
genético do Caracu.

Neste sentido, são visualizadas novas oportunidades e parcerias, sendo que estiveram visitando a ABC Caracu na última 
terça-feira (10), o ex-presidente da Associação e atual sócio e criador em São Paulo, Sr. Flavio Fioravanti Junior, o criador 
de Gado Carcacu Antonio Carlos T. Cabral Neto, e membros da Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana 
em Portugal, o pesquisador do Ministério da Agricultura que trabalha em conjunto com a Associação dos Criadores de 
Bovinos da Raça Alentejana de Portugal Dr. Nuno Carolino, o presidente da Associação Dr. Jaime Tavares e o diretor 
técnico da Associação Dr. Pedro Espadinha.

O objetivo da visita é a troca de conhecimentos, e a possibilidade de benefícios que a genética pode oferecer. A raça 
Alentejana é criada ao sul de Portugal e o Caracu é descendente desta raça, tendo características muito parecidas, sendo que, 
no início eram raças para trabalho e hoje são desenvolvidas para carne.

A raça Alentejana não existe no Brasil, e a raça Caracu não existe em Portugal. Na oportunidade foram cogitadas as 
possibilidades de quem sabe acontecer estas trocas genéticas. “Existe um convênio com a Associação Alentejana para a 
importação de algum sêmen, para que após as avaliações, possa haver um cruzamento absorvente para obter qualidade ou 
contribuição com as raças e vice-versa”, esclarece o ex-presidente da associação Flavio Fioravanti Junior.

O pesquisador do Ministério da Agricultura que Trabalha em conjunto com a Associação dos Criadores de Bovinos da Raça 
Alentejana de Portugal Nuno Carolino, afirma que “Portugal não é auto suficiente na produção de carne e compra do Brasil, 
tendo como prato bem apreciado, a picanha”. Esta visita, segundo ele contribuiu para o desenvolvimento das raças e para o 
conhecimento, proporcionando o crescimento das Associações. “Achamos a ABC Caracu muito simpática e organizada, 
sendo que, os criadores seguem o mesmo caminho, que é importante, olhar juntos na mesma direção, tendo objetivos reais 
que se concretizam, tendo um grande valor na região e no Brasil”, salienta Nuno.

Destacando as oportunidades e o crescimento da ABC Caracu, percebe-se o desenvolvimento e os investimentos para a 
melhora constante da raça. “È importante á visita de Criadores de uma raça que é irmã do Caracu na origem, sendo uma 
satisfação, recebê-los e proporcionar aos associados esta troca de conhecimentos, pois pode nos trazer muitos benefícios á 
genética”, comenta o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Gado Caracu Sady Marcondes Loureiro Filho.

Esta visita foi agendada em novembro, “estive em Portugal e visitei a fazenda em que são criados os bovinos alentejanos e 
percebi a grande semelhança, sendo que, na oportunidade combinamos esta visita, aproveitando também a época da 
exposição de Londrina, para que possamos conhecer diversas fazendas e posteriormente ir á exposição e ao julgamento”, 
ressalta o criador de Gado Caracu Antonio Carlos T. Cabral Neto, fazendo questão de destacar que “A receptividade 
palmense é fantástica, é um prazer estar aqui”.

Antonio ainda comenta sobre a potencialidade palmense no que diz respeito à raça Caracu. “Eu defendo a permanecia de 
Palmas como sede do Caracu, pois é a atitude mais justa e certa, aqui estão os verdadeiros criadores, aqueles que reergueram 
a Associação. Acreditamos no pessoal de Palmas, tanto que fizemos questão de que este grupo viesse aqui para conhecer o 
trabalho realizado”, conclui.

Após reunião na ABC Caracu, foram visitadas algumas fazendas de gado Caracu, e posteriormente seguido viagem para 
Londrina, onde os criadores paranaenses inclusive de Palmas, estão com o gado exposto, para julgamento, e posterior leilão.
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