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Informativo Copacabana traz as novidades das atividades seletivas
desenvolvidas no mês de novembro de 2013,
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ExpoUmuarama 2014
10 LeilãoTouros Copacabana.
Começaram os preparativos para a 10 Leilão Touros Copacabana na Expoumuarama 2014.
Nesta edição, 30 touros Tabapuã PO do promotor Copacabana e seus convidados, animais
com avaliação genética e ultrassonografia de carcaça, oportunidade de adquirir
excelentes produtos com data marcada em 15.03.13, sábado às 14:00 hs. Maiores
informações Clique aqui.
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Os Clientes Copacabana também tem espaço garantido na oferta, serão oferecidos 300

bezerros cruzamento com Tabapuã de clientes especiais. Caso tenha interesse em
ofertar lotes em quantidade superior a 15 cabeças, entre em contato imediato com a
Copacabana pelo (44) 8406-2065.

Lançamento da Feira.
Em uma bela festa no centro de eventos Metropolitan, ocorreu o lançamento
da ExpoUmuarama 2014. Rodeio, show, leilões e julgamentos movimentam a maior festa do
noroeste paranaense. É neste clima que a Copacabana se sente orgulhosa em participar
desta diretoria que não mede esforços para manter a tradição e apresentar o que o noroeste
do Paraná tem de bom para o Brasil.
O Ponto alto da festa foi a escolha da rainha da ExpoUmuarma 2014, que coroou a Ariane
Rossipara a edição 40 desta festa.
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Visita técnica Unioeste
No dia 29.10.13, ocorreu a visita técnica
do 4 ano de Zootecnia da Unioeste de
Marechal Candido Rondon, coordenados
pelos professores Marcela
Abbado eEriton Valente, os
acadêmicos tiveram contato com as
técnicas de manejo utilizadas na
Copacabana assim como o
detalhamento do processo de
Melhoramento Genético utiilizado.
Conheceram um pouco sobre a
raçaTabapuã assim como o requisitos
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Familia Werner ...
No mês de outubro foi um enorme prazer
conhecer o sr. Osmar Werner de Arati
no RS. Um pequeno produtor que se
auto classifica como "agricultura
familiar". Buscando melhorar sua
criação, entrou em contato com a ABCZ,
solicitando uma relação de criadores
próximos a sua propriedade que
poderiam fornecer material genético com
avaliação genética. Neste momento ligou
para a Copacabana e então começou
a "aventura" pois precisava de um
garrote de desmama pois o transporte
seria feito em seu Toyota Bandeirantes
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básicos para se fazer uma seleção
estruturada em grupos contemporâneos
em ambiente à pasto. Passagem
obrigatória na fabrica de ração e
suplementos minerais, onde formulas e
estratégias de suplementação foram
apresentadas.
No manejo de pastagens, conheceram o
sistema rotacionado adotado pela
fazenda assim como a diversificação do
material genético das forragens
oferecidas.

pelos 600 km de distancia. Feito a
escolha dos animais quis se abastecer
de todas as informações disponíveis
para definir a compra. Infelizmente um
grande susto ocorreu na volta ao RS,
com uma colisão lateral de "raspão"
quase provoca o capotamento, mas por
uma obra divina chegaram todos ilesos.
Dias depois ligou agradecendo a
receptividade e para nós fica o exemplo
de determinação, foco e persistência.
Sucesso!!
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