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Supervisor Vendas
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Equipe CRI Genética Brasil

Luiz Fernando Ambrosio
Assistente de Marketing

Francisco M. Aragão
Gerente Comercial
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Marcelo Maronna Dias
Supervisor Vendas 

RS, SC
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Para atender as exigências de um mercado em expansão com genética selecionada e de qualidade, é preciso contar com 

uma equipe altamente capacitada.

A CRI Genética Brasil está localizada no centro geográ? co do Estado de São Paulo, em São Carlos (capital da tecnologia), 

possui escritórios regionais nas cidades de Belo Horizonte, Castro, Goiânia, Porto Alegre e representantes comerciais em 

todo o território nacional.

Sergio Saud 
Diretor Executivo

ssaud@crigenetica.com.br
Consulte a nossa equipe e encontre um representante mais próximo a você.
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Supervisor Vendas 
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Supervisor Vendas 
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Frederico F. Jardim
Supervisor Vendas
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Programas e Serviços

Programas de melhoramento 
genético e cruzamentos dirigidos, 
implantação de Inseminação 
Arti? cial, Programas de IATF e 

Equipe técnica especializada.

Manutenção de Nitrogênio Líquido.

Os produtos GenChoice 90, no qual espera-se 
a probabilidade de 90% nascerem fêmeas ou 
machos e GenChoice 75, no qual espera-se 
a probabilidade de 75% nascerem fêmeas ou 
machos, com mais uma vantagem: o preço. 
GenChoice 90 e GenChoice 75 são produtos 
produzidos pela Sexing Technologies. 

Meu rebanho. Minha escolha.

A fertilidade é similar entre ambas as opções.

Este programa avalia a concepção 
de reprodutores quando 
acasalados com fêmeas que foram 
sincronizadas (ovulação induzida 

Os melhores touros para IATF.

por meio de tratamento hormonal).

Identi? cação dos 
futuros reprodutores.

O programa Beef Quest Graduated 
é projetado para coletar e identi? car 
os melhores animais (futuros 
reprodutores), através de dados de 
desempenho e de carcaça de touros 
jovens, integrantes da bateria CRI.
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REPRESENTANTE

CRI GENÉTICA BRASIL LTDA .
RUA DR. PROCÓPIO DE TOLEDO MALTA, 145
SÃO CARLOS - SP · CEP 13563-002
TEL. (16) 3362.3888

ESCRITÓRIOS REGIONAIS:

BELO HORIZONTE - MG
TEL. (31) 3024.7510

GOIÂNIA - GO
TEL. (62) 3291.1375

CASTRO - PR
TEL. (42) 3232.1930

PORTO ALEGRE - RS
TEL. (51) 3219.1937 

www.CRIgenetica.com.br


