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A Cadeia ProdutivaProgramaçãoApresentação

Objetivos Importância Socioeconômica

Público Alvo

A cadeia produtiva da caprinovinocultura 
encontra-se em evolução no Brasil, e mais 
precisamente no Estado da Bahia onde 
destacam-se a produção de leite, carne e couro; 
as pesquisas genéticas para melhoria das raças 
e a melhoria na qualidade de produção de 
insumos para alimentação animal também são 
destaques. Demonstrando a necessidade de 
eventos como este para o crescimento do setor.

 
A Bahia é potencialmente um grande 

produtor no país e pode tornar-se muito mais 
importante. E este é um momento ideal para 
avaliarmos o que está dando certo e o que pode 
ser melhorado. Para isso, é importante que 
todas as esferas de Governo, seja Federal, 
Estadual ou Municipal trabalhar juntas aos 
produtores/ criadores de modo a ocupar lugar 
de destaque no mercado nacional.

Caprinos e ovinos, principalmente, na região 
nordestina, têm uma grande importância 
econômica e social para os agricultores. Esses 
animais são utilizados para o consumo das 
famílias, podendo ainda serem comercializados 
com facilidade nos mercados regionais. Além 
disso, são uma das principais alternativas para 
produtores do Semiárido brasileiro como efetiva 
ajuda para  a sobrevivência com alimento e 
melhoria da renda.

Sábado, 10 de Junho de 2017
IF Baiano/ Campus Guanambi

Ciclo de Palestras:

08h00 - Inscrição e entrega de material

08h30 - Palestra: Criação e Produção de 
Ovinos no Território Sertão Produtivo - 
Ana Karla Neves - Médica Veterinária

09h20 - Palestra: Boas Práticas de 
Ordenha e Caprinocultura - Taissa de 
Souza Canaes - Professora do IF Baiano - 
Campus Bom Jesus da Lapa

10h00 - Intervalo para Visita à Feira, 
e x p o s i ç ã o  d e  a n i m a i s  e 
comerc ial i zação de produtos  - 
Workshop com Alexandre Poli  da 
Cabanha Lagoa da Espera

10h30 -  ao Setor de Visita Técnica
Caprionovinocultura do IF Baiano - 
Campus Guanambi.

12h00 - Almoço

Com o objetivo de promover discussão com 
os estudantes, professores, técnicos e criadores 
ligados ao setor de caprinovinocultura, o 
Instituto Federal Baiano, campus Guanambi/BA, 
realiza no sábado, 10 de Junho de 2017, das 8 às 
12 horas, a II FEIRA DE CAPRINOVINOCULTURA 
com exposição de animais e produtos, palestras 
e debate aberto sobre perspectivas da criação, 
aprimoramento das raças e Cadeia Produtiva da 
Caprinovinocultura na região de Guanambí. 

A intenção é conhecer a demanda baseada no 
contexto e a realidade local, lutar pelo 
aprimoramento das raças e incentivar a 
produção de caprinos e ovinos em todo 
território brasileiro. E, a partir daí, desenvolver 
ações estratégicas capazes de explorar as 
potencialidades locais, de modo a aproveitar as 
oportunidades.

Lutar pelo aprimoramento das raças e 
incentivar a produção de caprinos e ovinos em 
todo o território brasileiro. 

Pecuaristas, Sociedade Civi l ,  Docentes, 
Discentes,Técnicos e Pesquisadores(as)

INSCRIÇÕES: ifacontece.wordpress.com


