.Classificados
PÁGINA 1- BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20/7/2010 - classificados_comercial@hojeemdia.com.br

.Hoje
EM

DIA

PARA ANUNCIAR
LIGUE 3236-8001

Agronegócios

Altovalornutritivo

ÁLVARO
CAMARGOS
3 QUARTOS

LEONARDO LAKTIM

Criação de cordeiro tem espaço para crescer em MG; a carne é tenra com sabor suave
ALÍPIO DE
MELO

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

3 QUARTOS

(7600) Top de luxo! Apto. 3
qts., 1 suíte, sala aconcheg., rebaix. teto, coz. planej., dce, 1 vaga cob., 95m2
const. útil, prédio indiv. R$
180 mil. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

ANA LÚCIA
3 QUARTOS

ANCORA IMÓVEIS

(AN117) Casas gemin., final construção, 3 qts., salão 2 ambs., vars., suíte,
ampla coz., 4 vagas. R$ 260
mil. Financ. SFH. 32459304. Fotos: www.ancoraimoveismg.com.br PJ 3739.

ANCHIETA

ARIANE IMÓVEIS

(AI788) Linda casa c/ ótima
localiz., tab. corrida, sala TV,
sala, copa 2 ambs., 3 qts. c/
arm., sendo 1 suíte c/ banc.
gran. e arm., bho. soc. c/ box
blindex, coz. c/ arm. banc.,
gar. p/ 5 carros sendo 3 cob.
e 2 descob., DCE, ar. serv. e
bho., jardim. R$ 550 mil.
3274-3211. www.arianeimoveis.com.br PJ 1599.

LEONARDO LAKTIM

Minas tem 2 mil criadores de ovinos e caprinos; a taxa de crescimento é, em média, 20%, frente aos 4% do país
regulamentados pelo Serviço
de Inspeção Federal (SIF). “Só
fornecemos carne de criadores com registros e animais
em condições de abate, com
peso vivo entre 30 e 40 quilos,
com idade entre 150 a 180
dias. Na distribuidora, no
Bairro Prado, em Belo Horizonte, a média de preços vai
de R$ 12 (costelinha) a R$ 48
(lombo) o quilo.
O jornalista e ovinocultor
Domingos Sávio observa que
a criação de cordeiro é muito
interessante, principalmente
para o pequeno produtor. “A
informação é a peça chave para o sucesso nesse empreendimento”, destaca. A criação de
cordeiros, segundo ele, é uma
das mais promissoras atividades do agronegócio. Por ser
de fácil manejo, a criação de
ovinos não implica grandes
investimentos. Pode-se começar em uma pequena área como opção para pequenos sitiantes e médios produtores.
“Por ser um animal de pequeno porte, o cordeiro pode dividir o pasto com outras criações, principalmente a bovina. Meu terreno é de 20 hectares e, por outros motivos, não
quero dividir o pasto com
bois, por exemplo”.
Por meio de pesquisas, ele
apurou que o Brasil não produz 30% daquilo que consome de carne de ovinos. Esses
dados comprovam o espaço

ROSILDO MENDES
REPÓRTER

É cada vez maior o consumo
de carne de cordeiro no país. Como a oferta é menor do que a demanda, cresce, também, a importação. A professora da Escola de
Veterinária da UFMG, especialista em caprinos e ovinos, e presidente da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado de Minas Gerais (Asscomig),
Aurora Gouveia, afirma que cerca de 70% dessa carne consumida no Brasil é importada do Uruguai, Chile, Argentina, Austrália
e Nova Zelândia. Minas Gerais
conta com 120 criadores cadastrados na entidade e, segundo dados do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), existem no Estado 2 mil criadores de ovinos e caprinos. Nesse número, estão incluídos a agricultura familiar e
criadores exponenciais.
Segundoa presidente, ataxa de crescimento da população de ovinos no Estado foi,
em média, 20%, de 2004 a
2007, enquanto em todo o país
esse número não chegou a 4%.
Mesmo com esse crescimento, ela garante que a carne importada significa apenas 9%
do consumo formal brasileiro,
de 86 mil toneladas anuais,
lembrando que só o Estado de
São Paulo consume cerca de
30 mil toneladas por ano.
Antes considerada atrativo de final de ano, a carne de
ovinos é consumida no churrasco de final de semana,
com o desafio de passar a integrar o cardápio do dia a dia,
acredita a diretora da Distribuidora Cordeiro Mineiro,
Cátia Regina de Jesus Lopes.
Segundo ela, entre as opções,
de carnes estão as de ovelha e
carneiro (adultos) e o cordeiro (filhote). Esta última é a
mais apreciada, pela maciez e
sabor suave.
A demanda pela carne ovina concentra-se na de cordeiros. Para Cátia, quem tem o
paladar exigente e quer fugir
dos produtos tradicionais,
frango, boi, porco e peixe, a
carne de cordeiro destaca-se
por seu alto valor nutritivo,
sendo rica fonte de proteínas,
vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e potássio. “Tem textura macia, sabor suave e é de
fácil preparo”.
De acordo com ela, o mercado mineiro tem sido abastecido com animais oriundos
de sistemas de criação que
passam por um rigoroso
acompanhamento veterinário e abatidos em frigoríficos

que a ovinocultura ainda tem
para crescer no Estado. “O
mercado está completamente aberto. Todo mundo que tiver produto com qualidade
vai conseguir vender. Sou um
pequeno produtor. Se tivesse
mais recursos, investiria mais
nesse segmento”.

Curto ciclo de produção é
uma das vantagens
O preço da carne não é a
única vantagem para quem
trabalha com ovinocultura,
afirma o produtor. Ele cita
também o curto ciclo de produção entre nascimento e
abate do animal. “Hoje, em
180 dias, conseguimos mandar o animal para o frigorífico”. Ainda assim, segundo
Sávio, atualmente, o problema é que a produção não
acompanha a demanda.
Tenra, macia, com aroma
irresistível e muito apreciado, a carne do cordeiro ganhou status e chegou aos restaurantes especializados de
Belo Horizonte, como no
Amigos do Rei, especializado
em pratos finos: o guisado de
pernil de cordeiro com abóbora e ameixa, o Khoresh-e
Kadu-bo-alu; e o Halim Bademjam, feito com paleta de cordeiro pilada com lentilhas,
berinjela e kashk, tempero
milenar dos nômades. É servido com pão folha.

Usar a criatividade para
acrescentar novos pratos ao
menu do restaurante, segundo a proprietária, Nasrin Haddad Battaglin, é a novidade da vez. Ela garante que há
mudanças nas receitas e
que as combinações ficam
perfeitas.
Normalmente, os restaurantes japoneses utilizam a
carne de boi na robata (grelhado) ou no yakisoba. No Kei, o
cordeiro na robata custa R$
30. No Marilia Pizzeria, a carne de cordeiro incrementa
duas receitas de pizzas: a
L’Unica, pomodori pelati, leva mussarela, catupiry, ragu
de cordeiro, abobrinha refogada, pimenta biquinho e raspas de limão; e Fettuccine de
Ragu de Cordeiro. Segundo o
proprietário da pizzaria, Gilson Judice, o consumo dessas
pizzas foi aprovado pelos
clientes e estão entre as 10
mais vendidas. Uma pizza de
cordeiro com seis fatias é vendida a R$ 43, mesmo preço do
Fettuccine.
A criação de ovelhas está
em um grande momento de
demanda de produção. Para
as pessoas que quiserem entrar no setor, a Associação de
Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado de Minas Gerais (Asscomig), oferece cursos duas vezes por ano. Mais
informações no site: www.accomig.com.br

AMIGOS DO REI/DIVULGAÇÃO

(8280) Casa 3 qts., arms.,
tb. corr., suíte blindex, arm.,
sala e copa separ., coz.
mont., bho. social arm. box
blindex, dce, área serv.,
churr., 3 vagas garg., gás
canal., próx. comércio. R$
500 mil. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM

(9508) Oport.! Apto. 3 qts.,
sala, coz., bho. social, 1 vaga garg. descob. priv., ótima localiz., comércio e ônibus próx., apto. todo cerâm. Aceita financ. R$ 145
mil. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM

(9736) Excel. apto. 3 qts.,
qts. todos em porcel., sala
ampla c/ rack e granito, coz.
mont., bho. social arm. e
box blindex, 1 vaga livre. R$
158.500,00. 3476-7516/
9953-2240. www.laktim.com.br PJ 3209.

3 QUARTOS
PROVÍNCIA NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS - (2544) Área priv. 3 qts. (1 suíte),
sala em porcel., coz. em
granito, 2 vagas. Confira!
3274-8866. www.provinciaimoveis.com.br PJ 1741.

4 QUARTOS OU
MAIS
PROVÍNCIA NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS - (2559) Ótima loc. luxo, sala em
márm., var., 4 qts. c/ arms.
(1 suíte), 4 vagas. Confira!
3274-8866. www.provinciaimoveis.com.br PJ 1741.

PROVÍNCIA NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS - (2567) Apto. 4 qts., última locação, 4
qts., 1 suíte, sala p/ 3
ambs., coz., dce, 4 vagas,
oportunidade! 3274-8866.
www.provinciaimoveis.com.br PJ 1741.

APARECIDA
3 QUARTOS

ANCORA IMÓVEIS

(AN107) Atenção investidores! Casa 3 qts.+ galpão
180m2, lote de esquina
360m 2 , excel. investimento, próx. av. Américo Vespúcio e Sup. BH. R$ 265 mil.
Aceita (-) valor. 32459304. Fotos: www.ancoraimoveismg.com.br PJ 3739.

LEONARDO LAKTIM

(9836) Oport.! Linda casa 3
qts., suíte, sala ampla +
copa, coz. planej., ótima,
toda cerâm., 2 vagas, vista
def., churr., lote 280m2 área
útil. R$ 280 mil. 34767516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

PLANTÃO IMÓVEIS

(10561) Apto. 3 qts., sala,
bho. soc., coz., vaga, excel.
localiz., R$ 180 mil. 34983877. www.plantaoimoveis.com.br PJ 2957.

ANCORA IMÓVEIS

(AN118) Casa 3 qts., 2 salas, copa/coz., garg., lote
esquina c/ 400m, terraço
cob. R$ 180mil. Financ.
SFH. 3245-9304. Fotos:
www.ancoraimoveismg.com.br PJ 3739.

BAIRRO DA
GRAÇA

COBERTURA
LEONARDO LAKTIM

4 QUARTOS OU
MAIS
LEONARDO LAKTIM

(7312) Luxo! Casa indiv.
duplex, esq., 4 qts., 3
arms., suíte box blindex, 2
bhos. social, dce, área serv.,
terraço, 4 vagas cob., port.
elet., gás, interf., janelas e
portas mad., alarme. R$ 425
mil. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

@(9841) Luxo cob. 2 qts.,
suíte, sala, bho. soc., coz.
ampla, 2 vagas, terraço,
pisc., salão festas, churr.,
vista def., imperdível. R$
268 mil. 3424-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

BANDEIRANTES
3 QUARTOS

PLANTÃO IMÓVEIS

LEONARDO LAKTIM

(8479) Casa duplex, 5 qts.,
suíte, hidro, closet, sala 3
ambs., piso porcel., 2 coz.
arm. 3 bhos. box blindex,
dce, área serv. e priv, churr.,
pisc., fogão lenha, 4 vagas
garg., vista def. R$ 700 mil.
3476-7516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

LEONARDO LAKTIM

(9834) Casa 4 qts., sala
ampla + copa, coz. ótima, 4
vagas, vista def., lote
280m 2 , área útil. R$ 370
mil. 3476-7516/ 99532240. www.laktim.com.br
PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM

(9835) Oport.! Linda casa 4
qts., 2 suítes, 2 salas amplas, copa, coz. ótima, vardão., dce, terraço c/ muito
esp. e churr., 4 vagas, vista
def., lote 280m 2 área útil.
R$ 350 mil. 3476-7516/
9953-2240. www.laktim.com.br PJ 3209.

O prato Halim Bademjam é feito com paleta de cordeiro pilada, lentilhas, berinjela e kashk

(8526) Casa em lote
1080m2, 3 qts., suíte,
arms., hidro, sala ampla,
var., bho. social, coz. arms.,
2 vagas, quintal. R$ 850
mil. 3498-3877.
www.plantaoimoveis.com.br PJ 2957.

PLANTÃO IMÓVEIS

(8991) Casa 3 qts., suíte,
sala, copa c/ coz., bho. c/
box, todo piso cerâm., varanda frente e fundo. Barracão c/ 3 cômodos, 8 vagas,
próx. a comérc. R$ 299 mil.
3498-3877. www.plantaoimoveis.com.br PJ 2957.

4 QUARTOS OU
MAIS
LEONARDO LAKTIM

(8718) Casa indiv. 4 qts.,
cerâm., suíte, closet, sala
ampla lamin. mad., coz.,
bho. social, área serv., lav.,
desp., pisc., churr., 6 vagas, var., 1000m2 área útil,
350m2 const., esquad.
alum., var. R$ 530 mil.
3476-7516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

