Atuação de 2009 a 2013 do Grupo de Estudos em Ovinos de Araçatuba (GEO-ATA)
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O Grupo de Estudos em Ovinos de Araçatuba (GEO-ATA) é composto por alunos da
graduação da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba e tem como objetivo principal
apoiar e complementar o conhecimento dos alunos na ovinocultura por ser esta uma atividade
econômica com crescimento evidente na região e que possui poucos médicos veterinários
especializados nesta. Nos últimos cinco anos o GEO-ATA promoveu 38 palestras teóricas e 16
palestras teórico-práticas. Foram abordados temas variados, tais como: aspectos gerais da
ovinocultura, exame físico e contenção animal, diferenciação entre ovinos e caprinos, raças,
sanidade, verminoses, principais enfermidades, reprodução, obstetrícia, neonatologia,
caudectomia, nutrição, casqueamento, tosquia, creep-feeding, leite e carne. O grupo também
organizou 4 cursos de extensão, sendo estes: “Intervet de gestão e marketing”, “Adestramento
de Border Collie para pastoreio”, “Técnicas em reprodução de ovinos” e “Afecções podais em
pequenos ruminantes”. Além dos profissionais pertencentes ao município de Araçatuba,
também participaram palestrantes de outras 14 cidades do estado de São Paulo, sendo estas:
Adamantina, Botucatu, Campinas, Campo Mourão, Garça, Ilha Solteira, Jaboticabal, Oswaldo
Cruz, Ribeirão Preto, Rubiácea, São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo e São Pedro.
O grupo também visita seis propriedades rurais com criação de ovinos, prestando serviços aos
produtores rurais e trabalhadores envolvidos, como por exemplo, instruções de manejo,
avaliação da sanidade de animais, casqueamento e vermifugação. Além disso, o grupo
participou de cinco Campeonatos Cordeiro Paulista (CCP) e no julgamento de cinco Expovinos,
ambos organizados pela ASPACO (Associação Brasileira de Criadores de Ovinos) e pelo NCO
(Núcleo de Criadores de Ovinos de Araçatuba e Região). O CCP tem como objetivos divulgar a
carne ovina e conhecer o desempenho das diferentes raças no desempenho de engorda de
cordeiros em confinamento. No julgamento da Expovinos os animais são avaliados em quesitos
como padrão racial, funcionalidades de machos e fêmeas, condições de produção de carne e
estrutura corporal. O GEO-ATA atuou na admissão veterinária dos animais durante as
competições, realizando exames físicos e se necessário auxiliando no tratamento de
enfermidades. Participou da admissão zootécnica e acompanhou o julgamento dos mesmos.
Juntas todas as atividades organizadas pelo GEO-ATA beneficiaram diretamente um público
total de 1212 ouvintes, sendo estes estudantes, médicos veterinários, zootecnistas, produtores
rurais e demais trabalhadores da área, e indiretamente outras centenas de pessoas, incluindo
os citados anteriormente, além do publico consumidor da carne ovina, trabalhadores rurais e
público em geral com divulgação de conhecimentos e tecnologias.

