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 Iniciamos o ano de 2015 com muitas novidades!! Mesmo com um cenário difícil para o Brasil e a cadeia 
do leite, tivemos a informação de que o mercado de IA cresceu no Brasil mais de 4,20% em 2014 em relação 
a 2013, ou seja mesmo com um país envolvido em vários casos de corrupção, aumento de inflação, energia 
elétrica, combustível; o nosso segmento cresce de forma consistente e por isso acreditamos que não podemos 
deixar de investir de forma organizada e planejada.

 Sendo assim apresentamos nossas novidades deste início de 2015! Aproveitando para desejar um 
ótimo ano com muitas bezerras, saúde e realizações!!
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 Homenagem especial para a SRC MINNI ON TIME DO VÔ GUILHERME – VG 86 ( ON TIME x JW MISS MINNI 
EX 92 x JIF LITTLE MIINI EX 96), que infelizmente faleceu após o seu segundo parto. SRC MINNI, foi a melhor vaca do 
Estado de Santa Catarina, estado com o maior rebanho da raça Jersey do Brasil.

Abaixo algumas fotos para nossa recordação dela nas pistas de 2014!

Homenagem especial para a 
melhor vaca de Santa Catarina

 Estamos com mais uma missão junto as raças Holandês e Jersey em Santa Catarina, assumindo novamente a 
presidência da ACCB, juntamente com uma diretoria com muita capacitação e união, buscando a profissionalização da 
ACCB.

PRESIDÊNCIA ACCB

MS CHASSITY SUPER CHARLEEN (SUPER x CHASSITY EX 92 x 
BARBIE EX), foi recém classificada no segundo parto MB 86 
Pontos no Canadá com 51,60 Kgs de leite, 3,50% Gordura, 2,90% 
Proteína, 13 CCS e com projeção de 13.171 kgs de leite em 305 dias.

Campeã Vaca Jovem em Itajaí, Reservada de Grande Campeã da 
Exposição

Campeã Vaca 2 Anos Sênior Braço do Norte

Campeã Vaca 2 Anos Sênior Xanxerê, Reservada Campeã Vaca 
Jovem da Exposição

Grande Campeã e Suprema das Raças Chapecó

RATLIFF MINISTER RUTHIE EX 91 - 2E - classificada novamente no 
4º. Parto com projeção de 9.042Kgs de leite - 6,50% de gordura  
- 4,40% Proteína, vaca oriunda de uma grande família da raça 
Jersey tanto em produção como nas pistas da America do Norte.
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