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EDITORIAL

Angus sempre em expansão

José Roberto
Pires Weber

Apesar das dificuldades que a pecuária atravessou em 2017, a Associação Brasileira de
Angus terminou o ano com expansão extraordinária de suas atividades. A constatação foi feita
pelos sócios que participaram das assembleias
geral, ordinária e extraordinária, realizadas no
final de dezembro. Dada a relevância do que foi
exposto, julgo que este seja um canal oportuno
para divulgar aos associados que não se fizeram
presentes o que ali foi dito.
Em período de crise, a Angus acumula
saldo confortável em caixa, propício para períodos de incerteza. Contudo, sabemos que a
Angus não é um banco, e que os recursos dos
criadores não se destinam a ficar parados rendendo proventos financeiros. A diretoria entende que devem ser bem aplicados, mas a decisão
de como investi-los deve ser tomada com parcimônia. E projetos não faltam. Há notório potencial para desenvolver pesquisas na área de
genômica, novas missões internacionais para
fomentar a exportação da carne Angus e ações
de valorização da genética nacional. Por outro
lado, os núcleos clamam por maior proximi-

dade com ações como o Circuito Touro Angus
Registrado, que foi implementado em 2017 e,
isso já é certo, retorna em 2018 para atender
outras regiões do Brasil.
A saúde financeira da entidade ganha respaldo em diversas ações que fizeram expandir
nossa arrecadação e o número de sócios. Como
o aumento dos registros no CCG e, apesar de
turbulências de mercado que marcaram 2017, a
expansão constante da Carne Angus Certificada.
Quem esteve na Assembleia viu em detalhes ao que me refiro. Expandimos em 10% a
oferta de carne certificada porque nosso plano
estratégico está trabalhando melhor a comercialização de todos os cortes Angus. Peças de
dianteiro estão deixando de virar hambúrguer
e ganhando as redes como cortes de churrasco embalados a vácuo, o que significa valor
agregado a toda cadeia produtiva. E isso não
é apenas trabalho de marketing que, diga-se de
passagem, também se destacou em 2017. Refiro-me a um projeto sério de qualidade que se
refletiu em convencimento do consumidor sobre
os atributos diferenciados da carne Angus. Para

Olho clínico
Mariano, de 4 anos, avalia o touro no leilão do Núcleo Sudeste de Angus, na Expofeira de Rio Grande, RS.
Ele é neto do presidente do Sindicato Rural, Ronaldo Zechlinski de Oliveira.

FOTO PREMIADA - Angus@newS publica fotos de profissionais, criadores e
leitores que apresentarem a raça Angus e o seu meio de uma forma inusitada.
Envie sua foto para: jornalangus@gmail.com

EXPEDIENTE

isso, participamos de diversos eventos gastronômicos ao longo do ano, unindo esforços com
redes varejistas, restaurantes e quem entende
de qualidade no prato.
Nesse movimento de expansão, também é
essencial mencionar a ação do corpo técnico
que se fez presente no campo ao lado de nossos criadores. Recentemente, estivemos todos
reunidos em mais uma Jornada Técnica Angus, encontro importante de reflexão e muito
aprendizado.
Por fim, gostaria de parabenizar aos vencedores dos rankings de 2017 e do Mérito Genético, agraciados em festividade no dia 14 de dezembro na Associação Leopoldina Juvenil, em
Porto Alegre, RS. Ver criadores de diferentes
regiões juntos, por mais diferentes que o sejam,
é sempre um combustível extra para recomeçar
a jornada para um novo ano de muito trabalho!
Feliz Ano Novo!
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Fazendas Reunidas Baumgart

Linha de montagem
Por Horst Knak

I

ntegrante de um grupo empresarial que atua em agricultura, pecuária, mineração,
indústria e serviços – leia-se
Grupo Vedacit e Expo Center
Norte, em São Paulo –, as Fazendas Reunidas Baumgart, sediadas em Rio Verde, GO, 200
km a sudoeste de Goiânia, são
uma verdadeira linha de montagem de bois do Programa Carne Angus Certificada. A prova
cabal são as carcaças vencedoras do 3º Concurso de carcaças
da unidade do Marfrig de Mineiros, na mesma região sul de
Goiás, no final de Novembro,
quando o estabelecimento arrebatou o título de grande campeão nos machos e também nas
fêmeas. Chamou atenção o alto
grau de padronização e acabamento dos animais apresentados pelo vencedor.
Os resultados deste concurso, na verdade, consagram um
trabalho de cruzamentos industriais iniciado há 17 anos pelas
Fazendas Reunidas Baumgart,
em suas quatro unidades nos
municípios de Rio Verde e Paraúna. Com seu núcleo pecuário
implantado a partir dos anos
1970, a empresa é capitaneada
pelo zootecnista gaúcho Nelson
George Wentzel, formado na
Universidade Federal de Santa
Maria, mas atuante no Centro-

O Programa Carne Angus Certificada tem orgulho de
apresentar casos de sucesso de produtores de diferentes
regiões e tamanhos, que fazem da carne Angus Certificada um exemplo de sucesso junto aos consumidores
mais exigentes do Brasil e do mundo. A cada edição,
conheceremos novos exemplos de trabalho e dedicação.
Realidades, regiões e sistemas de produção distintos,
mas com os mesmos objetivos: produtividade, rentabilidade e excelência para produção de carne de qualidade!

a terminação.
Desmamados com estes pesos, machos e fêmeas F2 cheFotos: Divulgação
gam ao ponto de abate entre 12
e 14 meses. “80% dos animais
que abatemos são superprecoces”, afirma Nelson Wentzel.
Por isso, os animais garantem
carcaças com peso médio de
325 kg (machos) e 250 kg (fêmeas). Além da notória qualidade genética dos animais e
sua baixa idade, conta muitos
pontos o apurado sistema de
nutrição da empresa.
As Fazendas Reunidas são
na verdade quatro unidades.
Na unidade I, somente cria e
recria; ficando a unidade II
com o cruzamento industrial;
a unidade III com recria e enNelson Wentzel: sistema de produção é voltado a animais superprecoces que produzem carne de qualidade
gorda (confinamento) e a uniOeste desde jovem.
o estabelecimento realiza cru- concurso de Mineiros são todos dade IV com Cria de Nelore
Os 30 mil hectares das Fa- zamentos industriais, utilizando F2, ou seja meio sangue Angus, e cruzamentos. A capacidade
zendas Reunidas Baumgart genética Nelore, Angus, Sene- machos e fêmeas, terminais. de confinamento é de 10 mil
estão divididos em lavouras de pol e Santa Gertrudis. “Temos Em outras palavras, ao serem cabeças e a produção anual
soja e milho, pastagens de bra- uma produção regular de tou- desmamados da fêmea F1, vão atinge média de 6 mil cabeças
quiária, que abrigam ainda um ros compostos “Red Norte”, direto para o confinamento, eli- confinadas para abate.
Para suprir a demanda alirebanho total de 20 mil cabe- direcionados para precocidade minando a fase de recria, que
ças, entre as quais 6 mil vacas e qualidade de carne, com exce- costuma devorar as reservas mentar, a empresa também faz
Nelore PO e 2 mil vacas meio lente demanda no mercado do do criador e alongar demais o agricultura em grande escala,
cultivando 5,5 mil hectares
sangue Angus. Há muitos anos, Centro-Oeste”, explica Went- ciclo.
No que tange à genética, a de soja e milho, além de fazer
desde o final do século passado, zel. A seleção de Nelore também segue em frente, visando empresa utiliza sêmen da Alta milho safrinha para garantir a
manter um importante núcleo Genetics e Ciale, optando por silagem e o volumoso do congenético para dar suporte aos touros com frame nunca abai- finamento. A partir de abril/
cruzamentos e à produção de xo de 5,5. “Buscamos sempre maio, passada a estação das
animais com aptidão maternal, chuvas, é produzida a silagem
carne de qualidade.
Daí a ingressar no Progra- precocidade, fertilidade e velo- e o feno de braquiária e ouma Carne Angus Certificada, foi cidade de ganho de peso, sis- tras pastagens. O volume de
apenas mais um passo, que veio tema capaz de garantir pesos silagem é impressionante: as
se somar à grande experiência de desmame entre 280 e 300 máquinas ensilagem entre 35
do grupo. “O grande desafio quilos”, diz o administrador e 40 mil toneladas. “Forneceda pecuária é encurtar o ciclo do grupo Baumgart. Em resu- mos volumoso com muito grão
e isso nós conseguimos com o mo, o animal sai da teta dire- de milho, mas não suplementaAngus e a genética britânica”, to para o confinamento, onde mos com rações”, explica Nelobserva. Os animais levados ao após a adaptação, segue para son Wentzel.
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Jornada Técnica

Sem comida a genética trava
De pouco ou nada
adianta a genética se
não houver nutrição.
Isso sem falar das
demais peças que
formam o quebracabeças da pecuária,
como a sanidade, o
manejo, a equipe,
o planejamento de
ações e tudo o mais.
Mas investindo e
dominando a boa
genética e oferecendo
ao gado a nutrição
da qual ele precisa, o
restante fica bem mais
fácil de resolver.

Fotos: Maicon Hinrichsen/Divulgação

P

or isso a Associação Brasileira de Angus promoveu,
no dia 13 de dezembro, na
Farsul, em Porto Alegre, RS, a
segunda edição da Jornada Técnica Angus, com foco nas novas
tecnologias voltadas à nutrição
de animais e no melhoramento
genético dos rebanhos.
Com uma programação voltada a inspetores técnicos da
Angus, criadores da raça e estudantes da área, o evento contou com palestras apresentadas
por profissionais renomados.
“Selecionamos temas que estão
sempre se reinventando. E nossa
intenção foi trazer essas novas
informações ao mercado”, sintetizou o técnico Mateus Pivato,
responsável pela gerência de Fomento da Angus. Ele destacou
que os assuntos centrais foram
determinados pelo Conselho
Técnico da Angus, para um evento construído de forma prática e
objetiva, com palestras palpáveis ao público. “Nossa ideia é
que todos saiam com uma carga
de conhecimentos que possa ser

colocada em prática em seguida”, detalhou o técnico.
O evento foi aberto pelo presidente da Angus, José Roberto
Pires Weber, que agradeceu a
presença dos participantes vindos de diferentes regiões. “Em
momentos de dificuldades como
esse, precisamos fazer o melhor
possível dentro da porteira para
superar os obstáculos”, frisou.
O presidente do Conselho
Técnico da entidade, Camilo
Vianna, disse que os criadores
devem olhar para 2018 acreditando em um Brasil melhor e
trabalhar por novos horizontes.
“Em tempos de crise, a eficiência produtiva é o que nos garante melhores resultados. Quem
souber produzir, passará pela
crise com maior facilidade”, res-

saltou, lembrando a importância
de debater nutrição e melhoramento genético, dois pilares da
pecuária.
Também falou na abertura o
diretor de Feiras e Exposições
da Farsul, Francisco Schardong.
Ele agradeceu a parceria com
a Angus na realização de feiras
com resultados financeiros excelentes ao longo dos anos no Rio
Grande do Sul. E reforçou a liderança da pecuária em superar
os obstáculos que surgem no caminho. “A pecuária sempre soube enfrentar as crises melhor do
que a agricultura”, comparou.
Recria e engorda
O professor da Faculdade
de Agronomia do Uruguai, Alvaro Simeone, em sua palestra

abordou as vantagens do uso
de suplementação para elevar o
ganho de peso vivo dos animais
e atingir o acabamento que o
mercado deseja. “A questão essencial está em achar o ponto de
equilíbrio entre ganho de peso e
lucratividade, o que precisa levar
em conta a realidade dos preços
dos insumos, especialmente dos
grãos”, disse.
Os concentrados, indica ele,
são geralmente uma solução diferenciada para o inverno, quando as pastagens nativas estão
com menor qualidade. Para isso,
recomenda oferta de produtos
como o farelo de arroz (1% do
peso vivo) para terneiros, o que
permite ganho de 0,4 quilos por
dia, uma vez que os animais deixam de perder 0,2 quilo/dia e

ainda terão ganho adicional de
mais 0,2 quilo/dia. Com o atual
custo do farelo e a valorização
do terneiro, cita ele, o concentrado é uma alternativa viável.
No Uruguai, relatou o técnico,
geralmente os pecuaristas lidam
com o primeiro ano de vida dos
terneiros em um “seja o que
Deus quiser”. Depois, informa
ele, gasta-se na recria para correr atrás do prejuízo. “A lógica é
inversa”, constatou.
Segundo Simeone, as características desse concentrado variam de acordo com
a propriedade e objetivos do
criador. A recomendação é de
1% do peso vivo para animais
adultos, 14% de proteína, em
períodos de 90 a 120 dias de
suplementação.
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Suplementação
Em sua palestra sobre Suplementação Estratégica para
o Gado de Cria visando otimizar
o potencial genético, Eduardo
Madruga, DSM Produtos Nutricionais Brasil S.A., sustentou
que com a melhora genética e
o avanço dos cruzamentos industriais na pecuária, ainda se
faz necessário e imediatamente,
uma maior atenção ao desempenho produtivo e reprodutivo
do rebanho. “Alguns indicadores
podem e precisam ser melhorados para otimizar o desempenho
zootécnico e a rentabilidade da
atividade” explica, ao mesmo
tempo em que destaca os principais indicadores que merecem ser observados na atividade: peso a desmama; idade e
peso ao primeiro acasalamento;
taxa de prenhes e de desmama;
kg de terneiros desmamados por
vaca/ano; peso e idade ao abate.
O técnico ainda focalizou as
ferramentas nutricionais existentes para otimizar resultados em
relação ao gado de cria, dando
atenção especial a partir do nascimento até a repetição de cria
de primíparas e multíparas. Neste sentido, disse Madruga, mudanças e evoluções na base, permitem alterar positivamente os
resultados nos sistemas pecuários de cria ou de ciclo completo.
“Tratando especificamente
das categorias a serem priorizadas para melhorar todo o
potencial genético que as raças
Angus, Brangus e suas cruzas
permitem, destaco o peso e a
desmama. Temos um peso médio atual de 160 a 170kg e uma
taxa de desmame ao redor de
50%, isto nos dá em torno de
80 a 85kg de terneiro desmamado por vaca/ano”, exemplifica e alerta que este cenário pode
e deve mudar, inicialmente com
a correta oferta de forragem

ao longo do ano e com um programa anual de suplementação
para as matrizes, após a parição.
Para ele, devemos seguir ofertando uma boa suplementação
a esta vaca e garantir aporte
forrageiro ideal. Para o terneiro
no creep-feeding, descreve: “este
sistema consiste numa alimentação/suplementação diferenciada
para o terneiro a campo. Onde
são posicionadas estruturas de
cochos e cercados (para restringir acesso das vacas) ao lado do
cocho da mãe para que o terneiro a partir de seus 10 dias de
vida consuma um suplemento
específico, contendo proteína,
energia e níveis adequados de
minerais”. Tal ferramenta, explica Madruga, tem como objetivo
inicial antecipar a ruminação
deste terneiro, pois antecipamos
o desenvolvimento de papilas
ruminais, estes episódios fisiologicamente ocorreriam a partir
de 100 a 120 dias de vida, mas,
com o uso do creep-feeding e da
suplementação específica para
o terneiro, podemos ter um ruminante já com 30 a 40 dias de
vida, ou seja, este terneiro segue
alimentando-se de leite mas passa a consumir suplemento e pasto, fato que, proporciona ganho
de peso adicional importante, e,
um efeito secundário mas não
menos importante, obtemos um
melhor escore corporal da vaca
no momento do desmame.

Eduardo Madruga

Álvaro Simeone

Ultrassonografia
Os avanços da ultrassonografia e seleção de reprodutores
com bases nos dados de carcaça
foi o título da palestra de Saulo da Luz e Silva, professor da
Universidade de São Paulo, com
larga experiência na área da
Zootecnia, com ênfase em manejo de animais, atuando em especial nos temas relacionados aos
bovinos de corte, características
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Fernando Cardoso, pesquisador
da Embrapa Pecuária Sul, de
Bagé, RS, deu em sua palestra
uma verdadeira e detalhada
aula em termos de informação
atualizada, desde as ferramentas clássicas para o melhoramento genético, até o uso da
genômica como a ferramenta
mais moderna visando o melhoramento genético de bovinos de
corte no Brasil.
O pesquisador chamou a
atenção para a necessidade de
um criterioso planejamento na
aplicação de todas as ações
com vistas ao melhoramento.
“O progresso genético precisa
ser detectado e acompanhado
pelo criador, que ano a ano tem
que avançar na conquista de um
rebanho cada vez melhor. E isso
precisa ser percebido de forma
Resultados zootécnicos e
técnica e objetiva”, destacou.
a rentabilidade podem ser
Sua palestra, com detalhamento
de ferramentas e com
alavancados com nutrição
a apresentação de fórmulas
ideal e sanidade do rebanho
complexas e de muitos dados,
serviu principalmente para licarne com todos os seus me- verdade!”, afirma. Também, um teralmente acordar técnicos e
lhores atributos. Para alcançar outro problema que interfere na criadores sobre a importância
esta meta com mais segurança, criação da raça em clima quen- do tema. Ele chamou a atenção
a ultrassonografia é a palavra te ganha uma nova perspectiva, para a necessidade do conhecifinal. Para o professor, a ferra- pois já existe a possibilidade de mento do mercado e da organimenta ainda é a mais eficiente, selecionar animais que são mais zação e gestão, que considera
porque permite análise em larga resistentes ao carrapato ou fatores essenciais ao sucesso
escala, com método preciso, rá- mesmo que não são acometidos nessa área. Enfatizou que antes
pido e com alta acurácia. Outra pelas doenças transmitidas por de qualquer iniciativa na área
do melhoramento genético, o
vantagem é a possibilidade de este parasita.
“Com a genômica, torna-se produtor precisa definir critemedidas em animais jovens, valores que têm correlação direta possível associar as combina- riosamente o foco e os objetivos
ções na sequência do DNA dos desse trabalho em seu caso, no
com o escore em idade adulta.
animais, detectando marcas no contexto de seu sistema de progenoma que podem ser apli- dução.
Genômica
Para o pesquisador, o meJosé Fernando Garcia, mé- cadas para orientar os acasadico veterinário e atualmente lamentos, promovendo o nas- lhoramento genético é uma
professor da Universidade Esta- cimento de maior número de estratégia necessária e de londual Paulista Júlio de Mesquita animais portadores desses gens go prazo, onde o criador e seu
Filho, discorreu sobre os avan- e resistentes aos problemas des- técnico precisam atuar com
determinação, método, conços da aplicação da genômica critos anteriormente.
sistência e persistência para
no melhoramento genético de
o efetivo alcance dos objetivos
Melhoramento genético
bovinos de corte, dando ênfase
O médico veterinário, PhD traçados.
no trabalho desenvolvido pela
de carcaça, ultrassonografia e
qualidade da carne. Conforme
ele, a ultrassonografia permite
elevar a rentabilidade da criação
tendo em vista que animais com
mesmo peso chegam a ter rendimento de carcaça até 8% diferente. Com a ultrassonografia
é possível selecionar os animais
mais rentáveis para produção
de carne e dar seguimento a sua
genética.
Carne de qualidade para
mercados exigentes e organização da cadeia produtiva, por
exemplo, foram os motores para
o impulso na utilização desta
tecnologia com metas a obtenção do melhor produto: uma

American Angus Association,
que está na liderança nesse setor. Foram apresentadas as perspectivas e soluções já existentes
para a implantação da genômica na raça Angus no Brasil, com
vistas a municiar os criadores
brasileiros com informações estratégicas para incorporar essa
nova tecnologia em seu dia a dia.
Para Garcia, a dúvida sobre a possibilidade dos animais
Angus não poderem ser selecionados para resistência ao calor,
por não possuírem os genes
capazes de responder por esse
tipo de seleção/ambiente caiu
por terra. “A genômica está provando que isso não é mais uma

Saulo da Luz e Silva

Fernando Flores Cardoso

José Fernando Garcia
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Na vanguarda da genômica
Numa atitude verdadeiramente de vanguarda,
confirmando sua característica de estar sempre
à frente e em busca de novas soluções capazes
de impulsionar a qualificação da pecuária no
País, o selecionador Paulo de Castro Marques, da
Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis, MG,
segue tocando forte seu programa de seleção
genômica, envolvendo as três raças que cria e
que se complementam na missão de produzir
carne de qualidade: Angus, Simental e Brahman.
Identificada no mercado como uma propriedade
de ponta, que investe forte em equipe,
tecnologias e instalações para a qualificação de
seus reprodutores, a Casa Branca, que deu início
a este programa em 2016, agora já intensifica
os investimentos e amplia a equipe.

Fotos: Eduardo Fehn Teixeira/Agência Ciranda

Paulo Marques (à direita) e a equipe técnica da Casa Branca que desenvolve pesquisas de genômica

está alinhado ao que está sendo
feito de melhor no mundo na
Por Eduardo Fehn Teixeira
área de progresso em genômica,
e é uma ferramenta válida para
lém de contar com o tra- Atuou como jurado em mos- otimizar, com apoio científico,
balho de avaliação dos tras nos Estados Unidos e entre os processos de seleção de anianimais conduzido pela outras ações, foi trabalhar no mais de exceção, que proporpesquisadora e professora Sa- Centro de Gado de Corte em cionem ganhos destacados aos
rah Meirelles e equipe, da Uni- Nebraska, sempre, desde 2008, rebanhos, transferindo caracteversidade Federal de Lavras aprofundando seus conhecimen- rísticas econômicas considera(UFLA), MG, e do trabalho tos em genômica. Segundo ele, das fundamentais para a modo pesquisador José Fernando vários genes já estão identifica- derna pecuária de resultado. Em
Garcia, da Agro Partners Con- dos, como o gene do calor, o gene torno de 500 animais Angus ao
sulting e também professor da do chifre e vem aí os genes da ano estão tendo seu DNA idenFaculdade de Medicina Veteri- aftosa e do carrapato.
tificado, formando um banco de
nária da Unesp (idealizador do
genótipo invejável para a Casa
programa), acaba de agregar
Embasamento científico
Branca.
os conhecimentos do PH.D. em
“Este projeto foi criado com
genômica e criador de Angus a meta principal de buscar proProvas próprias
norte americano Tad S. Sonste- dutividade e qualidade. Nosso
Desde 2012 a equipe da
gard, da Acceligen – sua família foco é uma produção racional, UFLA, coordenada pela Dra.
tem fazenda de criação de An- mas queremos dar um embasa- Sarah realiza provas de desemgus em Minnesota, nos Estados mento científico na qualificação penho visando a avaliação geUnidos, com 280 vacas regis- de nossos animais e queremos nética dos reprodutores jovens
tradas e é promotora de dois selecionar animais apropriados da Casa Branca. Os resultados
leilões ao ano.
para os ambientes das principais são utilizados como fonte de
Tad é um especialista em regiões de pecuária do País”, informação na seleção de bovigenética. Zootecnista, conhece sintetizou Paulo Marques.
nos para características de deprofundamente a raça Angus.
O programa da Casa Branca sempenho, carcaça, morfologia

A

José Fernando Garcia

Sarah Meirelles

Tad S. Sonstegard

e adaptabilidade. Ganho de peso
diário, área de olho de lombo,
espessura de gordura subcutânea, na picanha e porcentagem
de gordura intramuscular são
características avaliadas pelo
especialista em exames de carcaças Dr. Jaime Tarouco, da Universidade Federal do RS.
As provas também avaliam
características morfológicas,
com escores para equilíbrio,
raça, aprumos, reprodução e
musculosidade, além de uma
série de outras características e exames, como frequência respiratória, temperatura
do pelame, temperatura retal
e comprimento dos pelos, tudo
visando conhecer melhor a
adaptabilidade dos exemplares.
E mais recentemente está em
andamento uma parceria com
a Central CRV Lagoa visando
o aperfeiçoamento da medição
da conversão alimentar de cada
animal avaliado. No início, há 5
anos, era uma prova ao ano, e
agora são duas anuais, onde os
animais entram em avaliação
a partir dos 7 aos 10 meses
de idade. E na parceria com a
CRV Lagoa, os melhores Angus
de cada prova serão contratados pela central.
Quebrando paradigmas
“Sempre se pensou que animais como o Angus e o Simental, por exemplo, não poderiam
ser selecionados para resistência

ao calor, por não possuírem os
genes capazes de responder por
esse tipo de seleção/ambiente.
Mas a genômica está mostrando
que isso não é mais uma verdade absoluta”, garante o pesquisador José Fernando Garcia. E
segundo ele, já é possível encontrar animais que são mais resistentes ao carrapato ou mesmo
que não são acometidos pelas
doenças transmitidas por este
parasita.
Assim, diz Garcia, com a genômica, torna-se possível associar as combinações na sequên
cia do DNA desses animais,
permitindo encontrar marcas
no genoma que podem ser seguidas e utilizadas para orientar
os acasalamentos, promovendo
o nascimento de maior número
de animais portadores desses
gens e resistentes aos problemas
mencionados.
Além disso, o professor Garcia lembra que todos os animais
da Casa Branca já tiveram seu
DNA purificado e analisado num
teste chamado SNP ship, que
investiga simultaneamente 150
mil variações (snips) do genoma de cada animal, permitindo
aos cientistas a associação do
tipo de SNPs com o fenótipo do
animal e gerar as marcas para a
seleção para várias características. Em resumo, a grosso modo,
a genômica se mostra como o
remédio definitivo para males
históricos da pecuária.
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Gaúchos vencem
prova CP CRV Lagoa
F

inalizando com o índice
CP de 13,542, o touro de
tatuagem CV5414 Dameron Elixir, apresentado pela
Cabanha Vacacaí, de São Gabriel, RS, conquistou o primeiro
lugar na Prova para Touros Angus edição 2017, realizada pelo
Centro de Perfomance (CP) da
central CRV Lagoa, em Sertãozinho, SP. A prova reuniu nesta
edição 31 machos Angus e o
touro vencedor é um filho de
Dameron C-5 American Classic
em vaca CV 1009 Elixir Gade.
A prova, que teve duração
de 140 dias, contou este ano
com tourinhos inscritos por
criadores do Rio Grande do Sul,
Paraná e São Paulo, que foram
avaliados em características de
interesse comercial da pecuária

de corte, como ganho de peso,
conversão alimentar, perímetro escrotal e adaptação, entre
outras. Foi a 11ª edição desta
prova e a 10ª vez que a raça
Angus participa desta competição.
Para o gerente técnico do
CP, Cassiano Pelle, a prova foi
equilibrada e o primeiro lugar
se destacou principalmente
pelo ganho médio diário de peso
e área de olho de lombo (AOL).
Os touros de tatuagem
1649, apresentado pela Agropecuária HJ S/A, de Taquara,
RS, e o de tatuagem 2033, da
Estância Ponche Verde, de Guaraniaçu, PR, ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares, com índices CP de
10,650 e 10,427.

Morre Carlos Sperotto
A Associação Brasileira de Angus lamenta profundamente o falecimento do
presidente da Federação da Agricultura do
Rio Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto, ocorrido em Porto Alegre em 23 de
dezembro de 2017. Segundo o presidente
da Angus, José Roberto Pires Weber, sua
trajetória de lutas e representação pelo
agronegócio gaúcho ficará marcada na
história do Rio Grande do Sul e na memória de agricultores e
pecuaristas de todo o Brasil.
Personagem emblemático, Sperotto cumpria o sétimo mandato como presidente da Farsul. Líder de opiniões fortes, lutava pelas
posições nas quais acreditava. Batia de frente com quem quer que
fosse. E foi por suas mãos que o setor primário gaúcho alcançou notoriedade nacional, angariando muitas conquistas, como a renegociação das dívidas dos produtores no final da década de 1990, feito
este que ele considerava o maior de sua gestão, como declarou em
entrevista sobre os 90 anos da entidade, comemorados em 2017.
Notabilizou-se pelo combate às invasões de terras promovida pelos
Sem Terra.
Mas os anos lhe ensinaram que nem sempre a disputa era o
melhor caminho. E vinha trabalhando com o que chamava de política de resultados. “A gente tem de saber ser mandão. Ser mandão
sem agredir, sem ferir, oportunizando a busca da solução”, disse
ele em entrevista concedida a um dos grandes jornais gaúchos em
2015.
E mesmo diante da luta contra o câncer, não esmoreceu. Se
manteve ativo, sempre acompanhando de perto o que acontecia
na no setor ao qual dedicou os últimos anos de sua vida como
dirigente da Farsul.

Angus brilha no leilão
A exemplo das edições anteriores do Leilão Virtual CP
CRV Lagoa, nesta, que foi a décima primeira edição do disputado pregão, realizado dia 9 de
dezembro, também brilharam
os touros Angus, alcançando a
maior média (R$ 22.912,50)
e o maior valor individual entre
todas as raças negociadas. O
lote 42, da HJ, foi o de maior
cotação, sendo arrematado em
50% pelo valor de R$ 31.500,
totalizando R$ 63.000.
O maior comprador do remate foi Anselmo Alves Boa
Sorte, da Fazenda Mocambo,
de Malhada, BA, que adquiriu
cinco lotes, sendo quatro da
raça Nelore e um da raça Angus, este o segundo animal mais

Foto: Divulgação

Leilão Virtual CP CRV Lagoa

valorizado, que teve 100% de
sua posse comercializada por
R$ 37.500. A raça Braford fixou R$ 12.360,00 de média,
Nelore R$ 7.2 mil e Senepol
R$ 14.940,00. A média geral

do leilão foi de R$ 15.200.
Mais informações:
16.2105.2234, cp@crvlagoa.
com.br ou www.crvlagoa.com.
br

ANC firma parceria com
Embrapa Pecuária Sul
A Associação Nacional de
Criadores “Herd-Book Collares” (ANC), vem passando
por um período de mudanças
com o objetivo de melhorar o
atendimento aos usuários dos
seus serviços, segundo informa
a coordenadora do Programa
de Melhoramento Genético
(Promebo), veterinária Fernanda Nogueira Khul. Neste
sentido, tem atuado fortemente na criação de um novo
software que contemplará de
forma eficiente e simplificada
as informações e serviços disponibilizados aos criadores.
“O processo de evolução
inclui obviamente o Promebo,
programa de melhoramento
genético da entidade. Dentre
as mudanças, a Embrapa assumirá o papel de responsável
pelas análises genéticas do
programa”, destaca Fernanda. O produtor continuará
utilizando os meios de comunicação com o programa
já existentes, seja na sede da

destaca Cardoso.
O intuito, conforme o pesquisador, é contribuir com o
conhecimento e desenvolvimento de novas pesquisas da
área e propiciar melhorias na
interação com os produtores,
facilitando o trabalho de todos. “Desejamos que o pecuarista tenha facilitado o seu
acesso às informações através
de um novo software, se integrando à rotina de avaliações
que vão desde os dias de camNa Embrapa
Esta demanda, efetivada po até cursos que permitam
por decisão da diretora da ANC capacitar os envolvidos neste
e com vigência a partir de 1° importante processo de selede novembro de 2017, terá ção”, reitera.
Entre as pesquisas que secomo responsável na Embrapa
Pecuária Sul, o Chefe Adjunto rão desenvolvidas neste novo
de Pesquisa, médico veterinário momento, explica Cardoso,
Fernando Flores Cardoso que, destacam-se as relativas ao
além de pesquisador na área, controle de carrapatos em
é pecuarista e também usuá- parceria com a Associação
rio da ferramenta de avaliação Brasileira de Angus e Unesp.
Promebo. “Atualmente esta- “Também podemos incluir
mos fazendo uma adequação e pesquisas nos processos alicapacitação nas rotinas de ava- mentares e qualidade da carliação genética junto à ANC”, ne, entre outras”, conclui.
ANC ou por telefone e e-mail,
e com os mesmos prazos para
envio dos relatórios de avaliação genética previamente estipulados. “Garantimos que não
haverá perda em qualidade das
informações geradas e, a curto
prazo, serão inseridas novas informações para auxiliar o produtor no serviço de seleção de
animais a campo”, afirma a coordenadora do Promebo.
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Em São Paulo, Angus Beef Week celebra qualidade da Carne Angus

Cardápio do sabor
A carne Angus certificada ganhou especial destaque nos cardápios de
18 afamados restaurantes da cidade de São Paulo durante a Angus Beef
Week, evento realizado de 11 a 19 de novembro na capital paulista,
numa iniciativa do Terraviva Eventos e da Associação Brasileira de
Angus. É um movimento de coordenação de cadeia produtiva da carne
bovina, que tem como objetivo aumentar a percepção dos centros
urbanos e dos consumidores em relação à qualidade e origem da carne
bovina brasileira, e teve a participação dos frigoríficos Frigol, Marfrig,
Minerva e VPJ, parceiros do Programa Carne Angus Certificada. A
Angus Beef Week ocorreu paralelamente à InterCorte, um dos
principais eventos da cadeia produtiva da carne bovina no Brasil

Fotos: Divulgação

La Caballeriza: Raquete Angus, arroz tropical e batata rústica

O

s diversos restaurantes
inscritos apresentaram
pratos desenvolvidos com
cortes de carne Angus certificada, e em parceria com o Blog
da Carne, uma das atrações da
semana foi o “Concurso Angus
Beef Week”, com o objetivo de
eleger o melhor prato do evento
a partir da votação dos consumidores. Todos os restaurantes
foram avaliados quanto aos critérios: apresentação do prato
(receita inscrita) e combinação
dos acompanhamentos; visual,
aroma, maciez e sabor, ponto
(correspondente ao solicitado)
e suculência da carne, atendimento e ambiente do restaurante.
Para os consumidores, que
se deliciaram com receitas exclusivas preparadas pelos chefs
com a famosa carne dos bovinos Angus, foi um must. E a
disputa acirrada do concurso
teve como grande vencedor o
Restaurante La Caballeriza,
que recebeu a votação máxima,
totalizando a pontuação 5/5. O
restaurante serviu o seguinte
prato “Raquete Angus, arroz
tropical e batata rústica”.
Big Kahuna Burger
Em segundo lugar, ficou o
restaurante Big Kahuna Burger, que apresentou um hambúrguer de Angus com 220g,
fusão de queijo cheddar, cebola
e cogumelo portobello e bacon
de costela artesanal, defumado

em um programa semanal de
mesmo nome, que vai ao ar aos
domingos pelo Canal Terraviva, do Grupo Bandeirantes de
Comunicação. O Caminho do
Boi, Dia do Produtor, manifesto SomosdaCarne e Interconf
fazem parte da plataforma. O
movimento #SomosdaCarne
nasceu para valorizar as iniciativas da cadeia produtiva e
melhorar a visão que se tem a
respeito tanto por quem produz como por quem consome.
Big Kahuna Burger

Orelha de Elefante Santo Dica

Aproximação
do consumidor
com madeira de macieira no pessoas que votaram os orga- de, MS, e em São Paulo, SP, na
“A Angus Beef Week de
pão brioche chapeado, soman- nizadores sortearam um almo- mesma época da InterCorte,
ço/jantar no La Caballeriza, evento itinerante que percorre São Paulo foi uma ação fando 4,93 pontos.
restaurante vencedor do con- alguns dos principais polos de tástica que nos aproximou de
nosso objetivo de estar mais
curso, que foi homenageado produção pecuária do Brasil.
Orelha de Elefante
Em 2017, já foi realizada perto dos consumidores assim
E o terceiro lugar foi con- com a entrega de uma placa
no mês de março em Mato como as demais ações gastroquistado pelo Restaurante comemorativa.
Participaram os restau- Grosso, com a participação nômicas que realizamos duSanto Dica, com 4,9 pontos,
que apresentou o prato “Ore- rantes Barbacoa, Burguer de restaurantes de Cuiabá e rante o ano de 2017. Temos
lha de Elefante”: Steak Toma- Lab, Casa do Churrasqueiro, Chapada dos Guimarães, em a certeza do sucesso deste
hawk Black Angus VPJ – 750 Santo Dica, Varanda, Zucco, maio na cidade de Uberaba, evento a partir do retorno dos
g de suculento corte extraído Zucco Cucina, Candem Hou- MG durante a Expozebu, e no restaurantes participantes e
da parte mais nobre do Contra se, Badaró, Bon Restaurante, mês de julho em Mato Gros- do encantamento dos consumiFilé acompanhado do osso da Primeira Grelhados Na Brasa, so do Sul com a participação dores pelas manifestações nas
Ponta de Agulha – Com fina Big Kahuna Burguer, Rubaiyat, de 55 restaurantes das cida- mídias sociais. Com certeza é
crosta de Panko acompanhado La Caballeriza, entre outros. des de Campo Grande, Dou- mais uma ação que fará parde linguine ao molho pesto de E ainda as lojas Na Grelha e rados, Três Lagoas e Bonito. te de nosso calendário anual”,
Steak Store VPJ, que oferta- A InterCorte e a Beef Week avaliou o gerente do Programa
nozes e manjericão.
Os restaurantes partici- ram kits especiais com cortes fazem parte do “Integrar para Carne Angus Certificada, da
pantes se esforçaram para Angus e Chimichurri Tradicion. Crescer”, plataforma de comu- Associação Brasileira de Annicação que envolve eventos e gus, Fabio Medeiros. A promomostrar o que têm de melhor
ações com o intuito de disse- ção foi acompanhada em São
Sobre a Beef Week
em relação à apresentação do
A Beef Week teve início em minar informação de qualida- Paulo pela veterinária Luiza
prato, além da carne e do aten2016, tendo sido já realizada de, reverberando os temas e Mendes, da equipe do Progradimento.
Como reconhecimento às em Cuiabá, MT, Campo Gran- discussões relevantes ao setor ma Carne Angus.
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Curso Mundo das Carnes
Foto: Anderson Schmidt/Divulgação

P

essoas de todo o Brasil
e até do exterior participaram do inédito curso
“O Mundo das Carnes”, realizado de 16 a 21 de outubro na
Casa da Angus, no Parque Assis
Brasil, em Esteio, RS. O curso,
ministrado pelo especialista
gaúcho Marcelo Bolinha (protagonista da Vitrine da Carne,
que ganhou o País), apresentou

detalhes do ramo açougueiro e
macetes sobre cortes de carne.
Com presença diária de uma
média de 35 pessoas, o curso, que contou com o apoio do

Programa Carne Angus Certificada, interessou pessoas do
estado gaúcho e também que
vieram do Maranhão, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo,

Paraná, Bahia, entre outros, e
até de países vizinhos como o
Paraguai.
O curso iniciou com abordagens objetivas sobre gestão
de açougues/casas de carne e
dicas sobre empreendedorismo,
seguidos de aulas práticas descritivas sobre cortes de carne
bovina, suína e ovina. O quarto
dia foi direcionado para chefs
de cozinha e amadores. E no
final do evento foi oferecido um
curso teórico de churrasco e
práticas nas parrillas e fogo de
chão, onde os participantes puderam confraternizar e se deli-

ciar com as carnes preparadas.
“O que menos tinha era
gaúcho”, brincou Bolinha, observando que os participantes
de diferentes regiões agregaram ainda mais informações e
experiências e destacando que
o aprendizado foi compartilhado entre todos. Cerca de 40
quilos de carne foram assados.
E a qualidade da carne Angus
impressionou a todos, conforme
observou Bolinha. “É sempre
um sucesso, foi muito elogiada”, sentenciou. Ao final do
curso, foram sorteados kits de
brindes aos participantes.

Campeonato de Assadores Hamburgada do Bem
Trinta e dois competidores
se enfrentaram em uma disputa nas churrasqueiras no
dia 15 de novembro, na Praça
Japão- bairro Bela Vista, em
Porto Alegre, RS - durante
a 3ª edição do Campeonato
Mestres Assadores. Depois
de diversos rounds gastronômicos, que resultaram em
quatro finalistas, os jurados
escolheram como Grande
Campeão Churrasqueiro de
2017 o assador Adriano Zir
Barbosa.
Promovido pelo Fazenda
Barbanegra, de Porto Alegre
- primeiro restaurante licenciado Angus no Brasil, que há
mais de 10 anos só se serve
cortes Angus certificados -, o
evento contou com o apoio da
Associação Brasileira de Angus e foi realizado com quatro diferentes cortes da Carne
Angus Certificada como cardápio para a disputa.
Mas o grande prêmio foi
mesmo das mais de mil pessoas que circularam pelo local,
gerando uma arrecadação
de cerca de R$ 30 mil com
a venda de carnes e sanduiches com carne Angus, recurso que foi doado ao projeto
WimBelemDon, que oferece
atividades extracurriculares
a crianças carentes no bairro
Belém Novo. “Mais impor-

Fotos: Divulgação

tante que o culto ao assado
que sempre marca os eventos
do Barbanegra e da Angus, é
a solidariedade”, afirmaram
os promotores.
“Este ano tivemos mais
apoios e melhoramos a estrutura do evento”, comemorou
o proprietário do Fazenda
Barbanegra, Roberto Majo
de Oliveira (o Bebeto). Ele
ainda ressaltou a relevância
do evento para o WimBelemDon: “É importante ajudar para que ele continue
com seu projeto de desenvolvimento da comunidade
através do acolhimento e
aulas de tênis para a criançada carente”. O jornalista
Marcelo Ruschel, fundador e
atual diretor do projeto WinBelémDon (Sociedade Tênis,
Educação e Participação Social – Steps), aproveitou para
divulgar a campanha “Amigo ou Padrinho do WinBelemDon” através de doações a
partir de R$ 30,00 mensais.
Detalhes no site www.winbe-

lemdon.com.br ou pelo fone
51.3242.5637. Como sugere
o nome do projeto – uma alusão ao torneiro de Wimbledon
– a iniciativa visa fortalecer
os vínculos de crianças em situação de vulnerabilidade por
meio do tênis.
Os jurados
Seis jurados foram encarregados de apontar os melhores assadores e o grande
campeão. Foram eles: Márcia Barcellos, Cássio Selaimen, Leonardo Albuquerque, Laura Bier Moreira e
Roberto Grecellé. O time de
avaliadores ainda contou
com o gerente do Programa Carne Angus Certificada,
Fábio Medeiros, que participa como jurado desde a primeira edição do evento. “Foi
um momento de degustar a
melhor carne Angus e ainda
contribuir com a comunidade
de Porto Alegre. Um evento
tudo de bom”, sintetizou o
representante da Angus.

Isso mesmo. A Hamburgada do Bem, realizada no dia 28 de
outubro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, RS, teve os hamburgeres confeccionados com carne Angus Certificada. A carne
foi negociada e fornecida para o evento com valores subsidiados
pelo Frigorífico Zimmer, parceiro da Angus através do Programa
Carne Angus Certificada, que juntamente com o Grêmio foram
os apoiadores do evento.
A Hamburgada do Bem é um projeto que acontece mensalmente em todo o Brasil e leva hambúrgueres, diversão e informação a comunidades carentes. Em Porto Alegre foram atendidas
mais de 1.000 crianças carentes dentro da Arena do Grêmio. O
evento é realizado por voluntários, que participam de toda a sua
realização.
Três equipes de voluntários atuaram: a Cozinha ficou responsável pelo preparo e distribuição dos lanches, o Apoio por toda
a logística do evento e a Recreação pelas brincadeiras dirigidas.
O projeto Hamburgada do
Bem, uma ação entre amigos,
foi fundada em 3 de outubro de
2015 e tem como missão promover a integração social entre
voluntários e crianças através
de uma experiência inédita a
fim de torná-las pessoas melhores.
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VPJ Black agora é Gold
N

uma iniciativa inédita
no Brasil, que está sendo inicialmente realizada em parceria com a VPJ
Pecuária com lançamento do
projeto realizado dia 28 de
outubro, durante o 20º Leilão
VPJ Genética, em Jaguariúna,
SP, a Associação Brasileira de
Angus deu início a uma nova
etapa no sistema de certificação de carne no Brasil, através
de seu Programa Carne Angus
Certificada. Trata-se do novo
selo Angus Gold, que não se limita em atestar o padrão das
carcaças, mas a uma criteriosa
avaliação da qualidade da carne a partir de critérios como
PH, cor e grau de marmoreio
em escala comercial.
A VPJ Pecuária, primeira
empresa parceira a atender
aos novos critérios, passa a estampar o selo Angus Gold nos
rótulos da de sua linha VPJ
Angus Black. A pretensão
do Programa Carne Angus é
que outras indústrias também
passem a adotar o processo
e a qualificar marcas para a

nova categoria.
“O lançamento do selo Angus Gold, primeira iniciativa
em escala comercial a realizar avaliações qualitativas na
carne após o abate, marca um
novo passo na cadeia da carne
brasileira”, afirma o diretor do
Programa Carne Angus, Reynaldo Titoff Salvador. Segundo
ele, com esse lançamento, reforçamos o perfil de vanguarda
do Programa, onde é permanente a preocupação em inovar
e promover a evolução da pecuária nacional.
Para o pecuarista Valdomiro Poliselli Junior, presidente
do Grupo VPJ, esta nova certificação resulta de um trabalho
focado em abate de animais
superprecoces. “Essa boa novidade vai direcionar para o consumidor as diferentes linhas e
a possibilidade que a raça Angus tem de produzir carnes realmente diferenciadas, precoces e agora com avaliação que
mede o marmoreio (a gordura
entremeada na carne), entre
outros itens. “Na VPJ buscamos animais de maior índice
de marmoreio por meio de genética de maior potencial para

ganho de peso e com uso de
mais grãos no confinamento”,
resume o dirigente.
“Seguindo o modelo dos
Estados Unidos, este é um
conceito totalmente inovador
no mercado brasileiro porque
eleva os padrões de qualidade
a níveis de alto desempenho.
Usávamos critérios como padrão racial, idade e grau de
acabamento de carcaça para
alinhar animais no conceito
Premium. Mas agora, os cortes que estamparem o selo
Gold terão avaliações mais
apuradas sobre PH (máximo
de 5,79) e também no grau
de marmoreio de cada animal
com base numa régua de padrões utilizada pelo USDA, o
mesmo padrão empregado pelo
programa norte-americano de
carne Angus”, diz o gerente
nacional do Programa Carne
Angus. Para Fabio Medeiros,
a expectativa é que, no médio
prazo, 20% dos cortes certificados pelo Programa também
tenham o selo Gold.
Na VPJ, as operações de
avaliação de carne serão supervisionadas pela veterinária Lenise Mueller da Silveira, mestre

Parceria com Varanda Grill
Com a meta de incrementar
a comercialização de cortes premium no mercado e atender a
restaurantes de alto padrão da
capital paulista, a Angus fechou
parceria com o grupo Cavour,
empresa que congrega a rede
de restaurantes Varanda Grill e
a Intermezzo Gourmet. Segundo
o CEO da Cavour Participações,
Sylvio Lazzarini, a meta é elevar em 50% a movimentação
de cortes Angus nos próximos
dois anos. “É uma parceria importante porque demonstra o
reconhecimento dessa relevante
rede de restaurantes em relação
à carne Angus”, argumentou o
diretor do Programa Carne Angus, Reynaldo Salvador.
Para o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, a parceria é importante pois a rede
possui grande representatividade em servir carnes de qualidade. “Isso demonstra que o pro-

grama Carne Angus está sendo
cada vez mais reconhecido por
seu trabalho”, apontou.
Aclamado pela crítica e pelos clientes, o Varanda Grill é
referência em cortes de alta
qualidade e gastronomia. Mensalmente, a rede consome 9
toneladas das 16 toneladas ne-

gociadas pela Intermezzo Gourmet. O restante é repassado a
outros restaurantes. Segundo
Lazzarini, o cardápio Angus representa praticamente 100%
das carnes consumidas nos três
restaurantes do Varanda em São
Paulo.
Para garantir máxima excelência dos cortes e oferta constante para abastecer sua rede, o
executivo tem parceria com criatórios do Rio Grande do Sul que
fornecem terneiros para engorda
em propriedades no estado de
São Paulo. Segundo o empresário, entre os atributos mais
apreciados nos cortes Angus
está o alto potencial de gordura
entremeada, o que confere sabor
diferenciado aos pratos servidos
no Varanda Grill. Tal conquista,
acrescentou Lazzarini, também
advém de precocidade e do bom
desempenho dos animais na cria,
recria e em gorda.

Fotos: Divulgação

e doutoranda pela USP. Segundo ela, essa nova classificação
representa um passo importantíssimo para a pecuária nacional. “É o caminho que estávamos precisando. Já produzimos
quantidade, mas precisamos
melhorar sempre a qualidade
para agregar valor á nossa carne”, lembra a especialista.
Animais Gold
A carne com o novo selo
Angus Gold tem origem em
animais dente de leite castrados e fêmeas com o mínimo de

50% de genética Angus e acabamento uniforme de gordura.
Estão fora dessa classificação
machos inteiros, que seguem
sendo aceitos pelo Carne Angus na modalidade Premium.
Atendidos os critérios de
idade e grau de acabamento,
a carcaça candidata a “Gold”
vai para resfriamento. Após 24
horas na câmara fria, é cortada ao meio para que possa ser
feito teste de PH e análise do
grau de marmoreio e cor. Passando por todos os exames, o
animal recebe o selo Gold.

Repúdio à “segunda sem carne”
A Associação Brasileira de Angus emitiu nota de repúdio ao Projeto de Lei 87/2016, de autoria do
deputado Feliciano Filho (PSC/
SP), aprovado em 27 de dezembro
de 2017 pela Assembleia Legislativa de São Paulo, SP. A proposta,
nomeada como “segunda sem carne”, tinha como objetivo a proibição do fornecimento de carnes e
seus derivados nas segundas-feiras,
ainda que gratuitamente, nas escolas da rede pública de ensino e nos
estabelecimentos que ofereçam
refeição no âmbito dos órgãos
públicos daquele estado. A Angus
solicitou ao governador Geraldo
Alckmin o veto integral do projeto
que agride o livre-arbítrio dos cidadãos. Alkmin vetou o projeto e o
assunto está encerrado.
“Em um País democrático,
não cabe ao Estado decidir o que
a população pode ou não consumir.
Sendo assim, a Angus considera
que a proposta fere os direitos individuais dos cidadãos, que são livres

para escolher e podem decidir o
que é melhor para a sua alimentação e bem-estar”.
O projeto também ignora os
benefícios da carne enquanto proteína fundamental para o desenvolvimento e manutenção da saúde, tendo em vista que o alimento
é fonte de energia, aminoácidos e
minerais, como ferro, zinco e vitamina B12, nutrientes essenciais
para uma dieta saudável e que dificilmente podem ser substituídos
por fontes de origem vegetal.
Os prejuízos da proposta, caso
viesse a ser sancionada, não se limitam à nutrição e a liberdade de
escolha, pois se estendem ao mercado, tendo em vista a importância
da carne no progresso econômico do Brasil. Segundo o Sumário
Executivo da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carne (Abiec), a medida poderia
resultar na perda anual de até R$
29 bilhões na cadeia produtiva da
pecuária de corte do País.
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Escola de produção
Presentes na linha de matança dos frigoríficos
e examinando as carcaças dos animais que
estão produzindo, os pecuaristas percebem
que com a ajuda dos técnicos, podem melhorar
ainda mais o acabamento de seus animais e
das carcaças que estão produzindo, o que
resulta em mais premiações, carcaças corretas
para a produção da carne Angus certificada,
e mais dinheiro em seus bolsos. Com essas
metas, a cultura dos concursos de carcaças,
promovidos há alguns anos pela Associação
Brasileira de Angus nas plantas de seus
frigoríficos parceiros, através de seu Programa

Carne Angus Certificada, vem abrindo novos
horizontes aos produtores que entregam seus
animais para abate seguindo as regras de
qualidade de produto exigidas pelo programa.
“Acompanhar os abates durante os concursos,
conversar com os técnicos, avaliar suas
carcaças ao lado dos técnicos e compará-las
com outras, tudo isso é altamente positivo. E
os resultados, conforme acusam os próprios
pecuaristas, são mesmo surpreendentes”,
observa o gerente do Programa Carne Angus
Certificada, Fabio Medeiros. Segundo ele, com
o apoio dos técnicos - especialistas no assunto

- o produtor consegue perceber onde estão
as falhas nas carcaças que está produzindo
e, seguindo estas orientações na produção
dos animais, tem condições de corrigir as
deficiências e aperfeiçoar cada vez mais a
qualidade do produto final.
Neste ano, a Angus promoveu cinco
concursos de carcaças: Guarapuava, PR,
em agosto; Santa Maria, RS em setembro;
Bataguassu, MS, em outubro; Mineiros,
GO, em novembro e em Pouso Redondo, SC,
em dezembro. Veja os resultados dos três
últimos nesta edição do Angus@newS.

Maragogipe é penta em Bataguassu

A

Agropecuária Maragogipe, de Itaquiraí, MS, foi
a grande vencedora do
Concurso de Carcaças Angus
realizado em 26 de outubro na
planta do frigorífico Marfrig
em Bataguassu, MS, alcançando o pentacampeonato nesta
competição. A propriedade obteve pontuação de 100% nos
dois grupos de 20 cabeças de
fêmeas cruzas Angus abatidas.
E assim, pela primeira vez desde que é realizado, o concurso
avaliou lotes que atingiram escore máximo de desempenho.
Para definir a prova, a comissão julgadora teve que indicar o peso médio por cabeça como terceiro critério de
desempate entre os dois lotes
apresentados pela Maragogipe, sendo vencedor nas fêmeas
o lote 16 (313,24 kg/carca-

ça – 20,88@ e rendimento de
58,47%). Na segunda colocação, mas com os mesmos 100
pontos, ficou o lote 17 (304,06
kg/carcaça – 20,27@/ rendimento de 57,06%).
O 5º Concurso de Carcaças
Angus foi promovido pela Associação Brasileira de Angus
em parceria com o parceiro
Marfrig, sempre buscando incentivar a criação de animais
no padrão do Programa Carne
Angus Certificada no Brasil
Central.
A propriedade de Wilson
Brochmann e família também
fez dobradinha nos machos,
consagrando o pentacampeonato em Bataguassu. O lote
campeão do concurso foi o de
número 7, com 99,25 pontos
(390,01 kg/carcaça – 26 @/
rendimento de 61,52%), se-

Carcaças do
Concurso de
Bataguassu
atingiram nível
máximo de
excelência

guido pelo lote 8, que atingiu
355,93 kg (23,72@/ rendimento 59,77%) e obteve 98,5
pontos. Os animais apresentados pela Maragogipe tinham
entre 13 e 14 meses. O terceiro
lugar dos machos e fêmeas foi
conquistado pela propriedade
Thereza Tie Kikuti Hoshika,
com o lote 1 (326,01 Kg/carcaça – 21,73@) nos machos,
e o 18 (259,42 Kg/carcaça –
17,29@) nas fêmeas. A média
geral de peso do concurso para
machos foi de 21,98@ e para
fêmeas foi de 17,25@.
Médias cresceram
De acordo com o gerente do Programa Carne Angus
Certificada, Fábio Medeiros,
o concurso apresentou 1.425
animais, divididos em 35 lotes de 20 propriedades e teve
médias maiores do que as do
ano passado. Foram avaliados, além do peso de carcaça
e caracterização racial, o grau
de acabamento e questões de
sanidade dos animais. “Os resultados foram extremamente
interessantes”, comemorou o
técnico, ressaltando o excelente grau de padronização das
carcaças apresentadas. “Além
disso, os pesos de carcaças e a
idade dos animais impressionaram”, complementou.
Reconhecido pelo padrão
de excelência quando o assunto é terminação de carcaças
Angus, Wilson Brochmann,

Foto: Angus/Divulgação

que esteve presente no abate
técnico para conferir de perto sua produção, comemorou
o resultado, que trouxe incremento substancial de peso em
relação à disputa de 2016. Um
feito que muitos que acompanharam os abates em anos anteriores diziam ser impossível
de ser alcançado. Neste ano, o
lote campeão entre as fêmeas
teve peso médio de 33 quilos
a mais do que no ano anterior.
Nos machos, esse ganho foi de
47 quilos por cabeça. A conquista, garantiu Brochmann,
é resultado de um trabalho
de longos anos no cruzamento
industrial alicerçado em dois
grandes pilares relacionados
à genética: o melhoramentos
das fêmeas Nelore por meio de
parceria de 17 anos com a DeltaGen e a escolha certeira de
sêmen de touros Angus melho-

radores. “As mães dos animais
deste ano são melhores do
que as do ano passado e as de
2018 serão melhores ainda”,
antecipou o criador.
Mas o diferencial que garantiu o “gabarito da prova” deste
ano foi o ajuste na alimentação
dos animais, o que elevou o ganho de peso tanto no período de
creep feeding quanto no confinamento. “Fizemos mudanças
na alimentação em novembro
de 2016, um trabalho que está
próximo de completar um ano.
Os animais abatidos nesse concurso de carcaça são dessa
nova geração”, ressaltou Brochmann. A Maragogipe tem
26 mil cabeças divididas em
cinco fazendas: quatro delas
no Mato Grosso do Sul (três
em Itaquiraí e uma em Iguatemi) e uma no Rio Grande do
Sul (Camaquã).
>>>
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Alto padrão em Mineiros
Fotos: Divulgação

A

Fazendas Reunidas Baumgart, propriedade do
pecuarista Rolf Gustavo
Roberto Baumgart, de Rio Verde, GO, não deixou por menos.
Conquistou o título de grande
campeão nos machos e também
nas fêmeas durante a terceira
edição do Concurso de Carcaças
de Mineiros, realizado dia 30 de
novembro, na planta do frigorífico Marfrig, no município de
Mineiros, Goiás. Na ocasião foram abatidos 860 animais, que
tiveram peso médio de 271,16
kg para os machos e 236,22
kg para as fêmeas. O alto grau
de padronização e acabamento
dos animais roubaram a cena
na competição. “Exemplares
jovens e com um índice de certificação dentro dos padrões do

programa foram os diferenciais
deste concurso”, reforçou o coordenador regional do Programa Carne Angus Certificada,
Maychel Borges.
O lote número 6 obteve o
melhor resultado nos machos,
somando 94,58 pontos, com o
peso médio de 326,8 quilos. Já
nas fêmeas, o lote 7 se destacou,

A segunda colocação para os
machos ficou com o lote 12, do
com 87,05 pontos e peso médio criador Edmundo Rocha Vilela,
de 250,35 quilos. Para o ges- da fazenda Lageado, de Santa
tor de agronegócio da Fazendas Rita do Araguaia, GO, com méReunidas Baumgart, Nelson Ge- dia de 326,55 kg e uma soma de
orge Wentzel, o diferencial dos 91,26 pontos. Segundo Borges,
lotes campeões foi a qualidade a disputa entre o primeiro e o segenética, juntamente com a nu- gundo lugar foi bastante acirratrição e baixa idade. “Eram to- da, pois os lotes eram “parelhos
dos exemplares jovens com mé- em padronização”. Na terceira
dia de 12 a 14 meses”, apontou. colocação ficou a MFG Agrope-

Padronização total
em Pouso Redondo
A exemplo do que vem
ocorrendo em outros concursos de carcaças promovidos
pelo Programa Carne Angus
Certificada em várias regiões
do Brasil, também em Pouso
Redondo, SC, o destaque ficou
para animais jovens e padronizados. O 2º Concurso de Carcaças Angus de
Santa Catarina foi realizado em 8 de dezembro,
no Frigorífico Verdi, em
Pouso Redondo, no Norte daquele estado. Foram
abatidos 200 animais,
com ênfase ao bom acabamento e peso dos lotes.
Na categoria macho,
Vilmar Carboni, com
propriedade em Rio das
Antas, SC, conquistou o
primeiro lugar com um
lote que alcançou 84.37
pontos na avaliação, com
peso médio de 327,25 kg.
O segundo colocado foi
Francisco Salvi, de Ibicare, SC, com escore de
84.00 pontos, em carcaça
que atingiu peso médio de
274,60 kg. E na terceira

posição ficou Silmar Demenech, de Videira, SC, cravando
63.00 pontos e 288.85 kg de
peso médio no lote.
Entre as fêmeas, aparece
novamente Francisco Salvi,
que faturou a segunda coloca-

ção nos machos, como o primeiro colocado. Seu lote alcançou os 63.00 pontos, com
um peso médio de 208.90 kg.
Em segundo lugar ficou Olindo Spricigo, com 60.62 pontos e 233.125 kg na média do
peso.
A coordenadora do
Programa Carne Angus
Certificada, Ana Doralina
Menezes, que acompanhou os abates, apontou a
alta padronização como o
maior diferencial do concurso. “Os participantes se
prepararam mais em relação à última edição, e nos
mostraram animais extremamente jovens, com um
belo acabamento e com o
padrão Angus em alta”,
observou a técnica. Para
ela, a competição deste
ano superou as expectativas, e em comparação ao
ano passado, 70 animais
a mais foram abatidos.
“Percebe-se o bom trabalho que está sendo feito pelos produtores da região”,
observou Ana Doralina.

cuária Ltda - Fazenda Flores, de
Mineiros, GO, com o lote 4, com
média de 263,99 kg e pontuação de 83,31.
Nas fêmeas, o segundo lugar
ficou para o lote 9, do criador
Aldercio de Oliveira Martins, da
Fazenda Monte Alegre, também
de Rio Verde, GO, com média de
227,7 kg e 76,75 pontos. De
acordo com Maychel Borges, a
grande diferença de pontuação
entre o primeiro e o segundo
lugar se deve ao peso dos animais. “O diferencial do lote que
venceu na categoria de fêmeas
foi o acabamento de gordura”,
observou o técnico. O lote 10, do
proprietário Elson Tomaz Souza, da Fazenda Lago Azul, de
Perolândia, GO, ficou em terceiro lugar, com média de 199,7 kg
somando 63,67 pontos.

Churrasco na
Serra gaúcha
Mais de mil apreciadores de churrasco estiveram reunidos
no Festival Ô Churras, evento realizado na Caza Wilfrido, em
Gramado, RS, no dia 9 de dezembro. O primeiro festival gastronômico do gênero no Rio Grande do Sul contou com dez estações
para degustação de aproximadamente duas toneladas de carne.
A Associação Brasileira de Angus, através do Programa Carne
Angus Certificada, serviu deliciosos cortes em duas bancadas,
com cerca de meia tonelada de carne no total. Uma delas foi
liderada pelo chef Marcelo Bolinha e outra pelo chef Orlando
Carvalho.
Bolinha preparou 28 costelões Angus Zimmer no fogo de
chão servidos com farofa de pão e mostarda de butiá. Segundo
ele, a procura pelo assado reuniu grande público nas bancas da
Angus que foram acompanhadas de filas do início ao fim do festival. “Foi um evento impecável”, destacou o assador.
Já Carvalho apresentou aproximadamente 950 porções de
brisket defumado Best Beef Angus para o público saborear. O
prato foi servido com molho barbecue de whisky bourbon. “Muita gente chegou a repetir as porções”, contou, destacando que a
qualidade da carne recebeu diversos elogios. O festival também
contou com outros assadores consagrados, como Carlos Tossi,
Paula Labaki e Arika Messa.
Foto: Cássio Brezolla
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Angus premium é o foco
Para uns, criar animais é uma realidade desde
sempre. Para outros, pode ser um sonho. Para
Rodrigo Garcia Mansur, da Agropecuária Rio
Grande, um sonho que se tornou realidade, através
de muito trabalho, informação e dedicação.
Formado engenheiro civil, não se realizou na
profissão. Queria mudar de vida. Começou do zero,
abriu uma indústria e cresceu no mercado.
Por Marina Corrêa

M

as a ideia de ter algo
ligado ao campo nunca saiu de sua cabeça.
Lembrava o quanto era bom
estar em meio à natureza,
uma de suas grandes paixões.
Desde pequeno frequentava
fazendas de amigos e parentes.
A ideia de ter a sua própria estava tatuada em seus planos.
A persistência sempre foi sua
amiga e, em 2010, os frutos
começaram a ser colhidos.
A cidade escolhida foi Delfinópolis, no oeste de Minas Gerais, MG, onde Rodrigo já costumava passar os finais de semana
com a esposa Aretha e os dois
filhos, Mateus e Felipe. Quando
comprou um pedaço de terra, começou adquirindo alguns cavalos, vacas leiteiras e Angus, para
dar o start no rebanho.
Tudo mudou. Hoje Mansur
é proprietário de oito empresas,
tendo como empresa mãe para
a área de pecuária a Agropecuária Rio Grande. A primeira fazenda virou um haras (Quarto de
Milha é sua paixão). O gado se

multiplicou e outras terras foram
sendo compradas na região para
expandir a criação, onde trabalha
com o aprimoramento genético
da raça Angus, selecionando animais adaptados às regiões mais
quentes. Atualmente, as fazendas
Serra da Canastra,Toca da Onça,
São Pedro, Sta. Luzia e Sta. Beatriz são destinadas exclusivamente à criação de Angus. Para o
mercado, a referência em Angus
é a Fazenda Serra da Canastra,
em Delfinópolis, MG.
“Acredito que esta ligação
com o campo veio de minha família, por parte de minha mãe,
através de meu avô Altino Garcia, que fora outrora fazendeiro, mas devido à crise de 1968,
a fazenda foi perdida”, conta.
Ele nutria um carinho especial
pela Serra da Canastra. “Ainda quando jovens namorados,
eu e a Aretha vínhamos explorar as cachoeiras e riquezas
naturais dessa região, fazendo
trilhas e caminhadas de horas
por dentro da serra. Adquirir
uma propriedade aqui sempre

Fotos: Acervo particular

longo da semana e planejando
os próximos passos.
Felipe, o filho mais velho do
casal, com 15 anos, já trabalha
no haras, onde pratica a doma
racional dos cavalos e auxilia na lida com estes animais.
“Minha mulher também gosta de andar a cavalo comigo
pelo pasto além de ajudar no
curral”, diz o criador. Observar o gado no campo montado
em um bom cavalo e verificar
os nascimentos estão entre as
atividades mais prazerosas da
mica, por incrível que pareça, rotina de Rodrigo Mansur que,
foi um sonho”, relata.
fez com que alguns confinado- como empresário, aprendeu
res atentassem para o cruza- a acreditar num trabalho de
Mercado promissor
Apesar dos inúmeros pro- mento do zebuíno com o Angus equipe.
Incentivado pela médica
blemas econômicos enfrenta- como forma de reduzir custos,
veterinária
Fernanda Cocenas,
dos no País, com os atuais 14 encurtando o tempo do gado
milhões de desempregados, no confinamento, visto que o que o assessora na área técnica,
dos danos com a Operação ganho peso/dia era maior. “O o criador não abre mão do emCarne Fraca e das restrições cruzamento já não é mais no- prego de novas tecnologias em
norte-americanas, entre outras vidade. É uma realidade que só suas fazendas. “Sem tecnologia
não há evolução. Está presente
questões, o número de abates cresce!”, avalia.
A filosofia da criação de desde o manejo do animal, até
de gado Angus aumentou significativamente no Brasil. Em Mansur é chegar ao nível pre- a efetiva venda, passando por
2016, de acordo com a As- mium. “Enxerguei uma opor- todas as etapas”, diz.
Mansur faz questão de cisociação Brasileira de Angus, tunidade de desenvolvimento
foram abatidos somente den- de uma raça que ainda não é tar também o belo trabalho retro do Programa Carne Angus bem explorada no nosso País, alizado por seu administrador,
Certificada, 500 mil bovinos principalmente nas regiões Gerson Alves Vitorino. “Ele
de genética Angus. Para este mais quentes. Quero selecio- não tem mãos a medir e se de2017 os números ainda não nar, produzir e vender animais dica dia e noite”, sintetiza. E
foram divulgados pela entida- já adaptados a esse clima”, faz especial menção também
de, mas já se sabe que haverá comenta o criador, que obser- ao inspetor técnico da Associasubstancial crescimento. O vo- va as dificuldades de criação ção Brasileira de Angus, Redlume de abates é considerado neste contexto mais tropical, nilson Moreli Gois. “A cada viinsuficiente para atender ao como a incidência de carrapa- sita deste técnico ficam novos
mercado interno, que consumiu tos, por exemplo. “Trabalhar aprendizados”, observa.
89% da produção (o restante com o Angus, ao longo deste
Angus adaptado
foi exportado para vários des- tempo, levou-me a crer que
Os planos para criação de
tinos). Nessa onda, Rodrigo este realmente é o animal que
Angus
são elevar a qualidade
acrescenta que a crise econô- está levando a pecuária brasileira a um outro patamar, visto dos animais, oferecendo um
a qualidade da carne e preco- produto premium ao mercado,
cidade, em todos os sentidos”. totalmente adaptado ao calor.
“Temos observado que alguns
animais têm mais resistência
Um corre-corre danado
Rodrigo mora com a famí- aos parasitas. São mais adaplia em Ribeirão Preto, onde tados que outros. Ainda não
passa a semana tratando de chegamos à uma conclusão
assuntos administrativos de efetiva quanto ao motivo disto.
sua empresa. Na sexta feira, Porém, chegaremos em breve.
parte com esposa e filhos a O Plano é oferecer ao pecuarisrodar as fazendas, logo após ta do sudeste, centro-oeste, noro almoço. É aí que a rotina deste e norte do País o “Angus
que mais o empolga começa: adaptado”. E não pouparemos
na lida, cuidando dos animais, esforços nesta seleção genétiverificando o que foi feito ao ca”, garante o criador.
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A influência da tecnologia
Por Fernanda
Cocenas

A

pecuária brasileira, no passado, estabeleceu-se em
grandes áreas para exploração de pastagens e animais
sem uma boa genética, fazendo
com que a produção se desenvolvesse, mesmo sem o emprego
de tecnologias. Mas a pressão da
agricultura pelo aumento da área
de produção, a impossibilidade de
abertura de novas áreas e a demanda crescente por produtos de
origem animal forçou a pecuária
a buscar uma maior eficiência.

e fazer com que o gado seja mais
produtivo e rentável. A utilização
de vagões misturadores ajuda a
garantir ao animal o consumo da
porção adequada de cada ingrediente, com os nutrientes necessários para a dieta de uma forma
homogênea. O manejo nutricional é uma etapa muito importante, de grande investimento e que
pode maximizar o desempenho
da genética dos animais e preDesafio é grande
Para isso, é primordial inves- venir reações adversas causadas
tir em técnicas que permitam pela mistura de má qualidade.
A eficiência de uso das pasmelhorar a produção, de acordo
com cada propriedade. O criador tagens e o bom uso de insumos
deve trabalhar focado em um (como adubação e irrigação de
conjunto de quatro fatores: ali- pastagens, divisão de pastos e
mentação, sanidade, genética e lotação rotativa, suplementação)
gestão, a fim de otimizar os cus- permitem reduzir o custo da produção, além de produzir carne e
tos da produção.
Em relação à alimentação, leite de melhor qualidade.
diversas empresas hoje em dia
Pesquisas em ação
buscam novas tecnologias para
Muitas pesquisas estão sendo
evitar desperdícios de alimentos

Hoje, é possível observar que
a exploração vertical é a saída
para a atividade, e através da
tecnologia, é possível alcançá-la.
Ao trabalhar menos a extensão e
mais a otimização da estrutura, é
possível atingir melhores resultados no negócio. E as tecnologias
facilitam e proporcionam maior
velocidade ao processo.

conduzidas rumo a descoberta de superior à média da pecuária
novas vacinas, kits de diagnóstico brasileira. No Brasil, a pecuáe até tecnologias de agricultura ria tem passado por mudanças
de precisão para avaliação de estruturais, com base em uma
risco da disseminação das do- visão mais empresarial da atienças dos animais. A geração e vidade. Atualmente, já se faz
aplicação de biotecnologias na uso da tecnologia em toda a
área do melhoramento genético, propriedade, ao modernizar-se
como a inseminação artificial, a os processos de gestão, através
produção in vitro e transferência de sistemas, softwares, identifide embriões, a sexagem de es- cação eletrônica dos animais e
permatozoides e de embriões, e até mesmo através de drones,
a clonagem são ferramentas que utilizados para visualização da
aumentam a taxa e promovem a distribuição do rebanhos e das
disseminação do ganho genético, pastagens.
O consumidor está cada
bem como a inseminação artificial em tempo fixo, mais recente, vez mais exigente e o mercado
e que permite novas estratégias competitivo. E quem não tiver
de manejo reprodutivo dos reba- qualidade, fatalmente ficará
pelo caminho.
nhos.
Com programas de acasalamentos e priorizando touros
com alta genética para melho- Médica Veterinária da Agropecuária
ramento do rebanho, produtores Rio Grande – Angus - Contato:
também conseguem rendimento 16.98137.6336
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Expointer
2017
ExpoLages: Angus

O

jurado e selecionador de
Angus Cristopher Filippon
enfrentou uma jornada
dura neste ano para a escolha
dos campeões de argola e rústicos da Expo Lages 2017, realizada de 10 a 15 de outubro
no parque do Conta Dinheiro,
em Lages, SC. A mostra reuniu
o agronegócio catarinense, uma
vez que a história da pecuária
daquele estado passa por Lages
antes mesmo da criação oficial
do município. E a exposição deixou evidente a importância e o
franco crescimento da raça Angus naquele estado.
Este ano, como resultado de
um bom trabalho realizado pelo
Núcleo Catarinense de Criadores de Angus, que tem à frente
o criador Dorival Carlos Borga,
mais de 150 animais Angus entraram no parque no dia 11 para
a exposição, evento que está no
calendário de feiras de Santa
Catarina desde 1920. Ao todo,
foram inscritos 88 animais Angus de galpão, sendo 55 fêmeas
e 33 machos. Nos rústicos foram 19 trios, entre eles 13 trios
de machos PO, quatro de fêmeas
PO e dois de machos PC, além
de 12 machos e duas fêmeas individuais.
Segundo Dorival Borga, este
ano a Angus foi a maior raça na
feira. Pelo fato de Santa Catarina ser o único estado livre de

Fotos: Vitorya Paulo

Grande Campeã

febre aftosa sem vacinação, os
criatórios têm avançado na qualidade genética, pois o status sanitário não permite a entrada de
outros animais e a diversidade
se dá pela busca de embriões importados especialmente dos Estados Unidos e Argentina, assim
como por sêmen também originário de outros países. “Santa
Catarina está se consolidando
na produção de Angus, que é a
raça com maior venda de reprodutores no estado”, informou o
dirigente.
Ações Angus
Além dos julgamentos e leilão, o Núcleo Angus também
promoveu cursos sobre as especificidades da raça, assim como
palestras a respeito do mane-

jo dos animais. O zootecnista e
mestre em nutrição de ruminantes Evandro Shonell falou sobre
as novas tecnologias de suplementação na cria e na recria e
o veterinário e pesquisador da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (Epagri), César Itaqui
Ramos, apresentou informações
sobre o controle estratégico do
carrapato em bovinos. Destaque
ainda para a palestra do gerente
de Fomento da Angus, Mateus
Pivato, que falou sobre as vantagens do uso de touro Angus Registrado como garantia de qualidade genética para o rebanho.
No dia 14, fechando com
chave de ouro a promoção da
mostra, o Núcleo Angus promoveu uma festa de entrega de prê-

cresce

mios aos vencedores deste ano.
“Através desse momento, queremos estimular nossos criadores
para que continuem produzindo
e divulgando a Angus pelo nosso
estado”, afirmou Borga. Os troféus foram entregues pelos Inspetores Técnicos da Angus Adevolmir Lima da Silva e Samuel
De Bortoli.
Destaque ainda ao almoço
servido para os tratadores, a
reunião dos sócios e criadores
da raça na sede do Núcleo, no
parque, além de um suculento churrasco preparado com
carne Angus pela chef Clarice
Chwartzmann.
Curso de churrasco
Para dar dicas de como fazer
um bom churrasco com carne
Angus certificada, a chef churrasqueira Clarice Chwartzmann
ministrou um curso para cerca
de 30 pessoas no dia 12, durante

a feira. Ênfase ao modo correto
de assar cortes de picanha, entrecot, costela e vazio, acompanhados de cebolas e pimentões
assados. O evento, iniciativa do
Programa Carne Angus Certificada, foi realizado na sede do
Núcleo Angus, no parque.
A chef ensinou o “pulo do
gato” para identificar o ponto ideal da carne e mostrou
aos participantes que paciência é imprescindível. “São as
pessoas que têm que esperar
pela carne, e não a carne pelas pessoas. Tem que respeitar
o tempo dela”, afirmou Clarice. Acertar o fogo também é
fundamental no processo, explicou. “Temos que conseguir
colocar a mão em cima da
brasa e resistir cinco segundos.
Se for 20 segundos, o fogo não
está pronto. Se for um segundo, queima a carne”, ensinou
Chwartzmann.

Médias elevadas no leilão
A pista aquecida do Leilão
Multiraças, no dia 14, fixou
boas médias para a raça Angus. Com o martelo a cargo
do leiloeiro Delamar Augusto
Macedo, da Camargo Agronegócios, os touros PO fizeram
média de R$ 10.150,00 e os
touros CA de R$ 10.280,00. à média de R$ 5,6 mil. Foram
Já as fêmeas PO se venderam negociados 13 animais da raça.

Dados dos animais Campeões de Argola de Lages
GRANDE CAMPEÃO
Nome: BF HUDSON DA BRASIL FLORESTAL A444
Tat: A444 Registro: O185583 DENTE: 4
Nasc: Idade: 842 Dias - 28 meses
Peso: 935 Perímetro Escrotal : 46,0 Ponderal: 1110
Pai: BF DODI DA BRASIL FLORESTAL TE141
Mãe: BAILADORA DA BRASIL FLORESTAL
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
Nome: IA 304H DA 3 MARIAS - BISMARK
Tat: IA304 Registro: O198560 DENTE: DL
Nasc: 22/07/2016 Idade: 446 Dias - 14 meses
AOL: 98,3 EGS: 11,7 P8: 11,7
Peso: 602 Ponderal: 1350
Pai: SAV BISMARCK 5682 Perímetro Escrotal : 39,5
Mãe: ESTEIRA TE147 DA 3 MARIAS TE CUMBIERO

Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS
Cidade: VIDEIRA/SC
TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: AB 383 TRAPICHE
Tat: 383 Registro: O194625 DENTE:4
Nasc: 07/10/2015 Idade: 735 Dias - 24 meses
AOL: 126,3 EGS: 11,5 P8: 8,1
Peso: 885 Ponderal: 1200
Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE
Perímetro Escrotal : 44,5
Mãe: AB 56 ELEGÂNCIA TE
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC
GRANDE CAMPEÃ
Nome: FLORIPANA BRIGITTE TE38 PENETRA

Tat: TE38 Registro: O186411 DENTE: 4
Nasc: 25/02/2015 Idade: 959 Dias - 31 meses
Peso: 709 Ponderal: 740
Pai: RINCON PENETRA 1642 DEL SARANDY
Est. Gest.: Prenha C/Cria
Mãe: RINCON FINALISTA TE1499 DEL SARANDY
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA/SC
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ
Nome: BF ITAJAI DA BRASIL FLORESTAL TE584
Tat: TE584 Registro: O201721 DENTE: DL
Nasc: 28/09/2016 Idade: 378 Dias - 12 meses
AOL: 80,8 EGS: 9,5 P8: 10,6
Peso: 427 Ponderal: 1130
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Est. Gest.: Vazia
Mãe: BF ELECTRA DA BRASIL FLORESTAL TEI224

Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS/SC
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: FLORIPANA TE71 CORONEL
Tat: TE71 Registro: O196757 DENTE: 2
Nasc: 27/09/2015 Idade: 745 Dias - 24 meses
AOL: 84,1 EGS: 14,8 P8: 12,4
Peso: 547 Ponderal: 730
Pai: TRÊS MARIAS 9265 CANDE 8328 TE
Est. Gest.: C/Cria
Mãe: PAINEIRAS ZORZAL KLEÓPATRA 4997
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA /SC
>>>
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Dados dos Animais Campeões Rústicos de Lages
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: TE36 Tat: TE33 Tat: TE25
Expositor: STEPHANY M. MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA/SC
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO MACHOS
PO
Tat:, TE275 Tat:, 244 Tat: 245
Expositor: FRANCISCO A. SANTOS MENDES
Estabelecimento: FAZENDA SÃO RAIMUNDO
Cidade: ÁGUA DOCE/SC
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: TEI144 Tat: TEI146 Tat: TEI147 Tat:
TEI139
Expositor: STEPHANY M. MELO DOS SANTOS

Fotos: Vitorya Paulo

Trio Grande Campeã Rústicos PO

Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA/SC
MELHOR MACHO PO
Tat: TE25
Expositor: STEPHANY M. MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL

Trio Grande Campeão Rústicos PO

Cidade: URUPEMA/SC
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 238 Tat: 239 Tat: 218
Expositor: JOÃO ROQUE ZERWES
Estabelecimento: FAZENDA SANTA ANA
Cidade CAPÃO ALTO/ SC

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: JW0715 Tat: JW0415, Tat JW1514
Expositor: JOSÉ WILSON FLORIANI
Estabelecimento: FAZENDA RINCÃO
Cidade: LAGES / SC
MELHOR MACHO PC
Tat: 238
Expositor: JOÃO ROQUE ZERWES
Estabelecimento: FAZENDA SANTA ANA
Cidade CAPÃO ALTO/ SC
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: TEI86 Tat: TEI102 Tat: TE65
Expositor: STEPHANY M. MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA/ SC

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: TE20 Tat TE18 Tat: TE16
Expositor: ÁLVARO FRANCISCO CESA PAIM
Estabelecimento: CABANHA ÁGUAS NATIVAS
Cidade: LAGES/ SC
TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PO
Tat:TEI82 Tat: TEI80 Tat: TE64
Expositor: STEPHANY M. MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA/ SC
MELHOR FÊMEA PO
Tat: TEI102
Expositor: STEPHANY M. MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL
Cidade: URUPEMA/ SC

Exposição Agropecuária de Alegrete
Estabelecimento: FAZENDA PADRE REUS
Cidade: ALEGRETE /RS

Realizada de 11 a 12 de outubro, a mostra de Angus da Exposição Agropecuária de Alegrete, RS, teve como jurado o criador Luiz Felipe Cassol. Entre os animais de argola, ele avaliou
seis animais apresentados por dois criadores. Já ente os rústicos,
Cassol escolheu os vencedores entre os 10 trios apresentados por
seis expositores.
Campeões de Argola
GRANDE CAMPEÃ
Nome: ANGUS GUARITA 390 SUBZERO “KIARA
Tat: 390 Registro: O200907
Nasc: 01/03/2017 Idade: 224 Dias - 7
meses
Peso: 300 Ponderal: 1340
Pai: EATHINGTON SUB-ZERO Est. Gest.:
Prenha
Mãe: ANGUS GUARITA 84FIV FEDERAL “AKIRA”
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS

Tat: 84FIV Registro: O186452 DENTE:
Nasc: 30/03/2015 Idade: 926 Dias - 30
meses
Peso: 740 Ponderal: 800
Pai: TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE Est.
Gest.: Prenha
Mãe: RINCON 1365-0902 DEL SARANDY
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: SERGIO MALHEIROS DA
FONSECA
Cidade: ALEGRETE/RS

RESERVADA GRANDE CAMPEÃ
Nome: ANGUS GUARITA 84FIV FEDERAL
“AKIRA”

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 167TEI Tat: 252TE Tat: 126
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA

Campeões Rústicos

MELHOR MACHO PO
Tat: 126:
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
Grande Campeã de Argola

Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO MACHOS
PO
Tat: 44TE Tat: 40TE, Tat: 48
Expositor: ANTÔNIO ADALBERTO BRUM
SIQUEIRA
Estabelecimento: FAZENDA SANTA RITA DO
IBICUI
Cidade: ALEGRETE /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: 1538, Tat: 1535, Tat: 1513
Expositor: JORGE ARISTÍDES ARGERICH DO
AMARAL

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 1443 Tat: 1439 Tat: 1421
Expositor: RICARDO MACEDO GREGORY
Estabelecimento: ESTÂNCIA DA BARRAGEM
Cidade: QUARAÍ /RS
MELHOR MACHO PC
Tat: 1421
Expositor: RICARDO MACEDO GREGORY
Estabelecimento: ESTÂNCIA DA BARRAGEM
Cidade: /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 52 Tat: 53 Tat: 50
Expositor: ANTONIO ADALBERTO BRUM

SIQUEIRA E ADALBERTO SIQUEI
Estabelecimento: FAZENDA SANTA RITA DO
IBICUÍ
Cidade: ALEGRETE /RS
MELHOR FÊMEA PO
Tat: 50
Expositor: ANTONIO ADALBERTO BRUM
SIQUEIRA E ADALBERTO SIQUEI
Estabelecimento: FAZENDA SANTA RITA DO
IBICUÍ
Cidade: ALEGRETE /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: Z001 Tat: Z007 Tat: Z009
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ /RS
MELHOR FÊMEA PC
Tat: Z009
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ /RS

12ª Exposição Angus de Pelotas
Tendo como jurado o uruguaio Juan Marcos Berruti, a 12ª TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Exposição Angus de Pelotas, RS, realizada nos dias 10 e 11 de Tat: 131 Tat: 129, Tat: 121
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Outubro, teve em pista 24 trios de cinco expositores.
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
MELHOR MACHO PO
Tat: T61 Tat: T68 Tat: T69
Tat: T69
MELHOR MACHOS PC
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Tat: 2106
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: TE1352 Tat: TE1248, Tat: TE1237
Tat: 2213 Tat: 2207 Tat: 2204
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Expositor: JOAQUIM F. B.ASSUMPÇÃO MELLO
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Tat: 25, Tat: 24 Tat: 21
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Cidade: PELOTAS /RS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 1206, Tat: 1174 Tat: 1227
Tat: 2106 Tat: 2141 Tat: 2143
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Expositor: JOAQUIM F. B.ASSUMPÇÃO MELLO
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Tat: 1192 Tat: 1179 Tat: 1161
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Expositor: JOAQUIM F. B.ASSUMPÇÃO MELLO
Cidade: PELOTAS /RS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PO
Tat: TE1256 Tat: TE1255 Tat: TE1247
Expositor: JOAQUIM F. B.ASSUMPÇÃO MELLO
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
MELHOR FÊMEA PO
Tat: 24
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 202 Tat: 188, Tat: 180, Tat: 176
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR/RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 1912 Tat: 1909 Tat: 1891
Expositor: JOAQUIM FRANCISCO
B.ASSUMPÇÃO MELLO
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PC
Tat: 046 Tat: 047, Tat: 031 , Tat: 012
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
MELHOR FÊMEAS PC
Tat: 202
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR/RS
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Expofeira de Livramento aponta campeões
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: FAZENDA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS

A mostra Angus da Expofeira de Livramento, RS, realizada
nos dias 18 e 19 de Outubro no parque do Sindicato Rural, teve
como jurado Pablo Bove Itzaina, que julgou 10 trios apresentados por cinco expositores.
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 941 Tat: 4131 Tat: 936
Expositor: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA
DE BARROS
Estabelecimento: FAZENDA COXILHA ALTA
Cidade: CACEQUI /RS
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 4117 Tat: 4111 Tat: 4053
Expositor: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA
Estabelecimento: CABANHA CANTAGALO
Cidade: QUARAÍ /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: 1243 Tat: 1233 Tat: 1251
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: FAZENDA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
MELHOR MACHO PO
Tat:, 4131
Expositor: GUILHERME CORRÊA DE BARROS
Estabelecimento: FAZENDA COXILHA ALTA
Cidade: CACEQUI /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: E283 Tat: E255 Tat: E253

Expositor: JOSÉ AZHAURY MACEDO LINHARES
Estabelecimento: FAZENDA CERRO CHATO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
MELHOR MACHO PC
Tat: E253
Expositor: JOSÉ AZHAURY MACEDO LINHARES
Estabelecimento: FAZENDA CERRO CHATO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 50P Tat: 43P Tat: 35P

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 45P Tat: 38P Tat: 28P
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: FAZENDA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PO
Tat: 945 Tat: 938 Tat: 934
Expositor: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA
DE BARROS
Estabelecimento: FAZENDA COXILHA ALTA
Cidade: CACEQUI /RS

Tat: 45P
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: FAZENDA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: P07 Tat: P09 Tat: P17 Tat: P06
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: FAZENDA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
MELHOR FÊMEA PC
Tat: P17
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: FAZENDA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS

MELHOR FÊMEA PO

Expofeira de Dom Pedrito – Farm Show
Realizada no dia 25 de Outubro, a exposição de rústicos Angus da Expofeira de Dom Pedrito – Farm Show, teve como jurado o criador Camilo de Lemos Vianna, que avaliou seis trios
apresentados por três criadores.

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: T058 Tat: T0231 Tat: T0213
Expositor: LEONILDO ANOR PÖTTER
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA QUIRÍ
Cidade: DOM PEDRITO /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: R04 Tat: E331 Tat: E327
Expositor: FRANCISCO DE PAULA CARDOSO JR.
E FILHOS
Estabelecimento: FAZENDA DA BARRAGEM
Cidade: DOM PEDRITO/RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO MACHOS
PC
Tat: D213, Tat: D185, Tat: D175
Expositor: FRANCISCO DE PAULA CARDOSO JR.
E FILHOS

MELHOR MACHO PO
Tat: E331
Expositor: FRANCISCO DE PAULA CARDOSO JR.
E FILHOS
Estabelecimento: FAZENDA DA BARRAGEM
Cidade: DOM PEDRITO/RS

Estabelecimento: FAZENDA DA BARRAGEM
Cidade: DOM PEDRITO/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: 2947 Tat: 2936 Tat: 2890
Expositor: ZILAH BASTOS PIRES E JOSÉ
ROBERTO P.WEBER
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA THEREZA
Cidade: DOM PEDRITO /RS

MELHOR MACHO PC
Tat: T058
Expositor: LEONILDO ANOR PÖTTER
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA QUIRÍ
Cidade: DOM PEDRITO /RS

Campeões da Expofeira de Bagé
A tradicional Expofeira de Bagé, realizada nos dias 13 a 14
de Outubro, teve como jurado da mostra de Angus o criador José
Carlos Pegas, que julgou oito trios de quatro criadores.
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: V165 Tat: V123, Tat: V077
Expositor: FERNANDO DORNELLES PONS
Estabelecimento: CAPANEGRA AGROPECUÁRIA
Cidade: DOM PEDRITO /RS
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 85, Tat: 83, Tat: 66

Expositor: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS
Estabelecimento: FAZENDA OURO PRETO
Cidade: PEDRAS ALTAS /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: V141, Tat: V049, Tat: V091
Expositor: FERNANDO DORNELLES PONS
Estabelecimento: CAPANEGRA AGROPECUÁRIA
Cidade: DOM PEDRITO /RS

MELHOR MACHO PC
Tat: 85
Expositor: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS
Estabelecimento: FAZENDA OURO PRETO
Cidade: PEDRAS ALTAS /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 144 Tat: 135 Tat: 125
Expositor: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS
Estabelecimento: FAZENDA OURO PRETO
Cidade: PEDRAS ALTAS /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 1029 Tat: 1028 Tat: 1010
Expositor: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS
Estabelecimento: FAZENDA OURO PRETO
Cidade: PEDRAS ALTAS /RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 94 Tat: 93 Tat 99:
Expositor: JOÃO HONÓRIO TEIXEIRA DIAS E
HONÓRIO CHAVES DIAS

Estabelecimento: FAZENDA SINUELO
Cidade: ACEGUÁ/RS
MELHOR FÊMEA PC
Tat:144
Expositor: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS
Estabelecimento: FAZENDA OURO PRETO
Cidade: PEDRAS ALTAS /RS

67ª Feapec de Cachoeira do Sul
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

Realizada de 28 setembro a 08 de outubro, a 67ª Feapec, de Cachoeira do Sul, RS, teve a presença de 10 trios
de rústicos, de cinco expositores. O jurado foi Aldo José
Tavares dos Santos.
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: T650, Tat: T626, Tat: T595
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: TE53, Tat: TEI61, Tat: TEI51

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 1558, Tat: 1535, Tat: 1580
Expositor: LUÍS HENRIQUE CASTAGNINO SESTI
Estabelecimento: CABANHA SEIVAL DEL TORO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

Expositor: LUÍS HENRIQUE CASTAGNINO SESTI
Estabelecimento: CABANHA SEIVAL DEL TORO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: U769, Tat: U754, Tat: U702
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ

Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
MELHOR MACHOS PO
Tat: U769
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 386, Tat: 392, Tat: 400
Expositor: VINICIUS SÓ PORTO
Estabelecimento: CABANHA MADRUGADA

Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: T641, Tat: T640, Tat: T609
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
MELHOR MACHOS PC
Tat: 386
Expositor: VINICIUS SÓ PORTO
Estabelecimento: CABANHA MADRUGADA
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

>>>
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EXPOSIÇÕES

Expofeira de Santa Vitória do Palmar
Nos dias 26 e 27 de Outubro, foi realizada a mostra Angus
da Expofeira de Santa Vitória do Palmar, RS, tendo como jurado
Luciano Augusto Sperotto Terra, que julgou 12 trios apresentados por cinco expositores.

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: 2165 Tat: 2124 Tat: 2134
Expositor: ULISSES RODRIGUES AMARAL
Estabelecimento: CABANHA SANTA JOANA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 9918 Tat: 9900 Tat: 9895
Expositor: RODRIGO TERRA VASQUES
Estabelecimento: ESTÂNCIA FERRO VELHO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 218 Tat: 216 Tat: 210
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: T61, Tat: T68, Tat: T69
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 2229 Tat: 2220 Tat: 2222
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS

MELHOR MACHO PC
Tat: 037
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

MELHOR FÊMEA PO
Tat: 9895
Expositor: RODRIGO TERRA VASQUES
Estabelecimento: ESTÂNCIA FERRO VELHO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PC
Tat: 047 Tat: 046 Tat: 012
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX
Estabelecimento:ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

MELHOR MACHO PO
Tat: T68
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 066 Tat: 054 Tat: 037
Expositor: CÉSAR AUGUSTO RABASSA HAX
Estabelecimento: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 9980 Tat: 9946 Tat: 9907
Expositor: RODRIGO TERRA VASQUES
Estabelecimento: ESTÂNCIA FERRO VELHO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 202 Tat: 188 Tat: 180
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

MELHOR FÊMEA PC
Tat: 188
Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

Mostra Angus de Jaguarão
Realizada nos dias 21 e 22 Outubro, a exposição de Angus
de Jaguarão, durante a Expofeira do município, teve como jurado Fábio Azeredo, que apontou os vencedfores entre os 14 trios
apresentados por seis criadores.
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 0279 Tat: 0275TEI, Tat: 0266TEI Tat:
0265TEI
Expositor: CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA
SILVA
Estabelecimento: CABANHA SANTA NÉLIA
Cidade: JAGUARÃO/RS

Cidade: CERRITO/RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 1168 Tat: 1140 Tat: 1184 Tat: 1144
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 2637 Tat: TE195 Tat: TE194 Tat: 2608
Expositor: CLÓVIS TEIXEIRA GONÇALVES DA
SILVA

MELHOR MACHO PO
Tat: 1184
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ
Cidade: CERRITO/RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 249, Tat 237:, Tat: 234
Expositor: ANTÔNIO JOAQUIM LEMOS PIUMA
Estabelecimento: ESTÂNCIA PALOMY
Cidade: JAGUARÃO: /RS

Expositor: CLÓVIS GONÇALVES DA SILVA
Estabelecimento: CABANHA SANTA NÉLIA
Cidade: JAGUARÃO/RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 186 Tat: 182 Tat: 178
Expositor: PAULO SÉRGIO FONSECA NEVES
Estabelec.: AGROP. RODEIO DAS COLORADAS
Cidade: JAGUARÃO/RS

Expositor: PAULO SÉRGIO FONSECA NEVES
Estabelec.: AGROP. RODEIO DAS COLORADAS
Cidade: JAGUARÃO /RS
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 193 Tat: 177 Tat: 175
Expositor: PAULO SÉRGIO FONSECA NEVES
Estabelec.: AGROP. RODEIO DAS COLORADAS
Cidade: JAGUARÃO /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: 98, Tat 101:, Tat: 93 Tat: 90
Expositor: GILBERTO GONÇALVES
Estabelecimento: ESTÂNCIA SÃO GABRIEL
Cidade: JAGUARÃO /RS

MELHOR FÊMEA PO
Tat: 186
Expositor: PAULO SÉRGIO FONSECA NEVES
Estabelec.: AGROP. RODEIO DAS COLORADAS
Cidade: JAGUARÃO/RS

MELHOR FÊMEA PC
Tat: 129
Expositor: PAULO SÉRGIO FONSECA NEVES
Estabelec.: AGROP. RODEIO DAS COLORADAS
Cidade: JAGUARÃO /RS

MELHOR MACHOS PC
Tat: 2608

TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 157 Tat: 130 Tat: 129

Estabelecimento: CABANHA SANTA NÉLIA
Cidade: JAGUARÃO/RS

Expofeira de Caçapava do Sul
Realizada entre 6 e 8 de Outubro, a Expofeira de Caçapava
do Sul teve como jurado o experiente avaliador Luis Felipe Cassol, que escolheu os campeões entre os 20 trios apresentados por
10 criadores.
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 681, Tat: 665, Tat: 663
Tat: 1184, Tat: 1144, Tat: 1129
Expositor: MANUEL ISAAC G. ARRAIS E IRENE
Expositor: ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ
R. ARRAIS
Estabelecimento: CABANHA SOLÉ
Estabelecimento: FAZENDA ZAMBEZE
Cidade: CERRITO /RS
Cidade: SÃO SEPÉ /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: 722, Tat: 713, Tat: 702
Expositor: MANUEL ARRAIS E IRENE R. ARRAIS
Estabelecimento: FAZENDA ZAMBEZE
Cidade: SÃO SEPÉ /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 1258, Tat: 1234, Tat: 1216
Expositor: JOÃO FRANCISCO GIULIANI
Estabelecimento: ESTÂNCIA DA FORMOSA
Cidade: SÃO GABRIEL /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: T669, Tat: T623, Tat: T600
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

MELHOR MACHO PO
Tat: TE418
Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: CABANHA TÓLIO’S FARM
Cidade: FORMIGUEIRO /RS

TRIO RES. GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 1561, Tat: 1538, Tat: 1552
Expositor: LUÍS HENRIQUE CASTAGNINO SESTI
Estabelecimento: CABANHA SEIVAL DEL TORO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

MELHOR MACHOS PC
Tat: 1552
Expositor: LUÍS HENRIQUE CASTAGNINO SESTI
Estabelecimento: CABANHA SEIVAL DEL TORO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

Expofeira de Rio Grande
A Expofeira de Rio Grande teve seu momento Angus nos dias
16 e 17 Novembro, quando o jurado Eduardo Braga Cardoso deu
os seu veredito dos campeões de pista.
MELHOR MACHO RÚSTICO INDIV. PO
Tat: 28
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO/RS

RESERVADO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 4
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO/RS

MELHOR MACHO RÚSTICO INDIV. PC
Tat: 2653
Expositor: ALVARO AUGUSTO ALMEIDA DE
SALLES
Estabelecimento: CABANHA DA ACÁSSIA
Cidade: DOM PEDRITO/RS
RESERVADO CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 780

Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA
Estabelecimento: CABANHA ARANDÚ
Cidade: RIO GRANDE /RS
MELHOR FÊMEA RÚSTICA INDIV. PO
Tat: 25
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO/RS

RESERVADA CAMPEÃ FÊMEAS PO
Tat: 27
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO/RS
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Colappa nasce em Buenos Aires
R
epresentantes da Angus
na Argentina, Brasil, Colômbia, México, Paraguai
e Uruguai estiveram reunidos
em Buenos Aires, no dia 12
de dezembro, para definição
da estrutura e ações da Confederação Latino-Americana
de Países Produtores de Angus
(Colappa), entidade criada em
encontro recente também na
capital argentina. O gerente do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, representou a Associação Brasileira
de Angus. O objetivo da Colappa é fortalecer o intercâmbio
de genética entre os seus países
membros e com outros mercados, além de promover o crescimento da raça para consolidar
a sua liderança mundo afora.
Uma das ações estabelecidas pela Confederação para a
consolidação da raça no mundo
na produção de carne de alta
qualidade é o alinhamento com

o comércio global, com firme
atenção às questões sanitárias,
para que cada Associação possa apresentá-los às autoridades de seu país, como forma de
reduzir barreiras ao acesso ao
mercado. Além disso, a Colappa
busca a aproximação entre os
produtores Angus do mundo,
para que possam ser aprofundadas as melhorias raciais, bem
como o desenvolvimento da juventude e o treinamento das novas gerações focadas no setor.
“A Colappa é um importante
instrumento para espalharmos
a genética Angus pelo mundo
e consolidarmos os bons resultados que já conquistamos nos
últimos anos”, afirmou o presidente da Associação Brasileira
de Angus, José Roberto Pires
Weber, que enalteceu a criação
da entidade durante a Assembleia Geral da Angus, realizada
dia 14 de Dezembro, em Porto
Alegre, RS.

Foto: Virginia de Jesus/Divulgação

Durante o primeiro encontro, também foi discutido
como será possível consolidar os dados genéticos dos
países que compõem a Colappa, a fim de ampliar a base
de programas de melhoria a
nível regional. Além disso, especialistas convidados trataram sobre a situação global
do mercado de genética e as

presidente Alfredo Gusmán.
Além dos seis países que integram a Confederação, foi definido o ingresso da Associação
Angus & Brangus do Equador
como membro permanente da
Confederação, e foi confirmada
a possibilidade de ingresso de
outros países da região, assim
como de nações de outras regiões, em caráter de ouvinte.
A entidade tem como missão o fortalecimento do livre
comércio de genética entre países membros e com mercados
terceiros; a padronização de
condições sanitárias no co- critérios na gestão de dados
mércio de sêmen, embriões e genealógicos, registros e avaanimais de pé.
liações genéticas e genômicas;
e a promoção da fazenda de
A Colappa
gado Angus para que continue
A Colappa terá comando em a consolidar-se como a melhor
caráter rotativo, sendo que o qualidade de raça de carne do
primeiro mandato, de dois anos, mundo. A sede administrativa
ficará a cargo da representação da Confederação foi fixada em
argentina, a Associação Argen- Buenos Aires, junto a Associatina de Angus, que tem como ção Argentina de Angus.
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RESULTADOS DE LEILÕES

Leilão VPJ Genética
bate recorde nacional

R

ealizado no dia 28 de outubro, no Red Eventos, em
Jaguariúna, SP, o 20º Leilão VPJ Genética estabeleceu
um novo recorde nacional para
a raça Angus, com a venda do
reprodutor VPJ Trevor Upward,
cujos 50% de sua propriedade
foram arrematados por R$ 138
mil (valorizando o animal em
R$ 276 mil). O touro foi arrematado pelo criatório Angus
LF9, de propriedade do jogador
de futebol Luís Fabiano, que estreou na raça Angus.
Os 37 touros comercializados alcançaram faturamento de R$ 740 mil, registrando
também a mais elevada média
nacional da categoria: R$ 20
mil. O segundo maior preço do
leilão foi pago pelo touro VPJ
Winchester Rito, comercializado
também em 50% por R$ 90 mil
(valorizando o touro em R$ 180
mil). O comprador foi o cantor
Munhoz, da dupla sertaneja
Munhoz e Mariano.
O leilão faturou R$ 1,1 mi-

Fotos: Divulgação

lhão, com destaque também
para a média de R$ 18,5 mil
para as fêmeas Aberdeen Angus.
“Foi uma valorização extraordinária dos touros Angus de
central, espelhando o rigoroso
processo de seleção que a VPJ
Pecuária realiza em seu trabalho de melhoramento genético
para fornecer touros que transmitam qualidade de carne”,
avaliou o proprietário da VPJ
Pecuária, selecionador de Angus
Valdomiro Poliselli Júnior.

A primeira venda de embriões Ultrablack também ganhou
destaque durante o leilão. Os 20
lotes ofertados foram negociados à média de R$ 1,2 mil. “Isto
mostra que os criadores estão
otimistas com a nova raça, acreditando em seu potencial”, disse
Poliselli Júnior.
O pregão foi conduzido pelo
leiloeiro Aníbal para a Connect
Leilões, com transmissão pelo
Canal do Boi e pré-lances via
MF Rural.

Quiri faz boa média em Dom Pedrito
Com o pavilhão do Parque de Exposições Juventino Corrêa de Moura, em
Dom Pedrito (RS), lotado,
O 28º Remate da Agropecuária Quiri movimentou R$
385,35 mil com a venda de
46 animais Angus no dia 27
de outubro. Com oferta de
touros rústicos pretos e ver-

melhos, a média dos touros
PC chegou a R$ 8.382,95 e a
R$ 8.250,00 para touros PO.
O touro Red Angus CA dupla
tatuagem (Tatuagem 213),
foi o lote mais valorizado do
remate, arrematado por R$
18.750,00, pelo criador Antônio Carlos Fetter, de Pelotas, RS.

“Estamos satisfeitos, pois
tivemos pista limpa, o que é
muito bom diante do momento de crise”, disse a administradora da Quiri, Vivian Pötter. Segundo ela, compradores
de várias regiões do Estado
participaram do leilão, que
limpou a pista em pouco mais
de uma hora. “Nossos tradicionais clientes prestigiaram
e fizeram suas compras, e
também tivemos clientes novos, que garantiram material
genético de qualidade por um
bom preço”, disse a criadora.
Este leilão integrou a programação da 84ª Exposição
Agropecuária de Dom Pedrito, realizada pelo Sindicato
Rural daquele município, o
Farm Show 2017, que contou
com atrações diversificadas
como shows, remates, julgamentos e exposição de produtos.
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Touros da Fronteira
mantém liquidez
Realizado no dia 20 de
outubro, durante a Expofeira
de Santana do Livramento,
RS, a 16º edição do Leilão
Touros da Fronteira encerrou
com faturamento total de R$
744.450,00 em vendas de reprodutores Brangus e Angus.
No Angus, numa oferta
composta por exemplares PC,
PO e fêmeas tatuadas AD, os
17 touros se venderam à média de R$ 8.073,00 e as 14
fêmeas foram negociadas pela
média de R$ 2,7 mil.

O Leilão Touros da Fronteira foi promovido pelas cabanhas AML Agropecuária,
Cantagalo, Santa Inês, Santa
Rita/Diamante e Sigma. No
comando do martelo atuou o
leiloeiro Eduardo Knorr, para
a Knorr Leilões.
“Passamos por um momento complicado na economia do País, mas mesmo
assim tivemos boa liquidez,
avaliou Beth Torelly, da AML
Agropecuária e organizadora
do evento.

Angus Santa Thereza
integrou Farm Show
O 16º Leilão Angus Santa Thereza atingiu média de R$ 6.400,00 para os touros
ofertados na pista do Sindicato Rural de
Dom Pedrito, no dia 27 de outubro, durante o Farm Show
2017. O pregão integrou a programação da 84ª Exposição
Agropecuária de Dom Pedrito, e segundo o proprietário da
Santa Thereza, selecionador de Angus José Roberto Pires
Weber, o resultado “foi médio” e reproduziu o cenário econômico nacional de incerteza que marcou a temporada deste ano.
Entre as fêmeas, a valorização média ficou em R$
2.450,00. O leilão, que teve oferta chancelada pela Associação Brasileira de Angus, foi transmitido pelo Lance Rural e
teve o leiloeiro Fábio Crespo no comando do martelo.

Os 25 anos da Basca
festejados com liquidez
A Cabanha Basca, que em
2017 completou 25 anos, a
exemplo de outras propriedades com tradição em Angus,
se manteve em alta nesta temporada. O Remate BT Basca, realizado em 11 de outubro, em Uruguaiana, RS, com
oferta de Angus, Brangus e
equinos Crioulos, totalizou R$
1.000.480,00, com a comercialização de 120 animais.
Na raça Angus, foram negociados em pista 38 touros PO
pela média de R$ 7,2 mil; nove
touros Angus PC à média de
R$ 7 mil e 20 novilhas que fixaram média de R$ 3.004,00.
O evento foi realizado na tradi-

cional Cabanha Paineiras, que
comemorou 60 anos de leilões
em sua sede.
“Caprichamos no acasalamento e escolha de touros para
os nossos plantéis, o que resultou numa das melhores touradas já produzidas pela Basca”,
disse a proprietária, veterinária Mariana Franco Tellechea,
que toca a propriedade junto
com a filha Lila (Lilinha). A
organização do remate ficou
por conta da Parceria Leilões e Programa Leilões, com
transmissão pelo Canal Rural.
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Santa Eulália mantém prestígio
A
Foto: Gabriel Olivera

Estância Santa Eulália,
de Pelotas, RS, conhecida
no Sul do Brasil pelos animais que produz, especialmente
os touros, de altíssima qualificação, confirmou seu prestígio
no dia 13 de outubro, durante o
seu remate de produção anual,
realizado na pista do parque da
Rural, durante a 91ª Expofeira
de Pelotas, na região sul do estado gaúcho. A propriedade do
selecionador Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção
Mello negociou a totalidade da
oferta formada por 71 animais,
alcançando faturamento total
de R$ 579,15 mil. A média geral chegou a R$ 8.157,04, incluindo aí os touros rústicos e
vaquilhonas. Os animais foram
arrematados por compradores
de Pelotas, Pinheiro Machado,
Rio Grande, Dom Pedrito, Can-

diota, Herval, Canguçu, Arroio
Grande, São Lourenço do Sul e
Porto Alegre, todos municípios
do RS, e também de São Paulo,
SP.
Dois touros PO integrantes
do trio reservado de campeão
dois anos da Expofeira de Pelo-

tas, vendidos por R$ 18 mil cada,
foram os maiores destaques do
pregão. O reprodutor de tatuagem 1227 foi arrematado pela
Libra Agropecuária Ltda., e o de
tatuagem 1191 pelo criador José
Paulo Machado dos Santos.
Nas categorias, as médias

elevadas igualmente chamaram a
atenção do mercado. Os 27 touros PO rústicos fixaram média
de R$ 9.844,44. Os 25 reprodutores tatuados PC se venderam
à média de R$ 9.000,00. Nas
fêmeas, as sete vaquilhonas PC
saíram vendidas à média de R$
3.900,00 e os 27 ventres PO por
R$ 5.087,50. O melhor preço entre as fêmeas foi para a PO rústica de tatuagem 1192, negociada em pista por R$ 7,5 mil para
José Cesar Suslik.
Segundo Joaquim Mello,
os bons preços atingidos pelos
exemplares refletem o resultado
de um trabalho consistente de
melhoramento genético de longos anos, comprovado pelo desempenho destacado dos novilhos
apresentados pela Santa Eulália
nos concursos de carcaças promovidos pelo Programa Carne

Angus Certificada, onde a estância também angariou fama por
suas inúmeras vitórias. “O touro
é nada mais do que um instrumento para multiplicar genética
e produzir carne de qualidade”,
sintetizou Mello.
Para ele, foi um leilão muito
bom e bem ágil. “Em menos de
duas horas, tivemos venda total
a preços importantes”, reforçou,
lembrando da presença de clientes tradicionais em um remate
de plateia cheia em Pelotas. O
criador destacou que o resultado
vem num período de queda do boi
gordo, do terneiro e das commodities agrícolas. “Temos clientes
arrozeiros e sojicultores. Todos os
setores estão tendo dificuldades
enormes. O dólar caiu e quem está
absorvendo esse impacto são os
brasileiros”, avaliou o tradicional
selecionador de Angus.

São Bibiano homenageia Ferrareli
O 57º Remate Anual da Cabanha São Bibiano, realizado em
12 de outubro, no local da propriedade, em Uruguaiana, RS,
totalizou este ano R$ 1,57 milhão, com a comercialização de
386 bovinos das raças Angus e
Brangus. Antes do início do remate, a pista da São Bibiano foi
batizada com o nome de Benedito Ferrareli, colaborador da cabanha e da raça Angus por mais

de 60 anos. Segundo o filho, Julio
Ferrareli, “foi uma homenagem
que nos pegou de supresa e ficamos muito emocionados e agradecidos. Eu, minha mãe Gelci e
minha irmã Ana agradecemos à
família São Bibiano por este gesto. Meu pai sempre foi uma pessoa íntegra, ensinou os valores de
lealdade e fidelidade e a presença dele sempre vai ser lembrada
com muito carinho e amor”.

Sossego fatura mais
Na Angus, a qualidade dos animais e o sucesso da raça
está superando a crise. A 6ª edição do Leilão Sossego Parceria Genética este ano ofertou menos animais, mas faturou
mais. O pregão, realizado dia 19 de outubro, em Santana do
Livramento, RS, totalizou R$ 722 mil para 128 exemplares, sendo R$ 459.900,00 com a comercialização de 87 animais Angus.
Durante o remate, foram vendidos 34 fêmeas PO, 15 AD e
9 PC, além de 27 touros PO e 3 PC. A média dos machos PO
atingiu R$ 8.277,78 e dos PC R$ 6,3 mil. Para as fêmeas P0
a média foi de R$ 4.138,24 e para as PC, de R$ 2.733,33. Os
ventres AD saíram por R$ 3,9 mil. “Na comparação com o ano
passado, vendemos um menor número de animais, mas faturamos mais”, comemorou o proprietário da Estância e Cabanha
Sossego, o tradicional selecionador de Angus Luiz Pedro Duarte
Escosteguy.
Criadores de diversos lugares do RS participaram do leilão
que, de acordo com Escosteguy, “foi de salão cheio do inicio ao
fim”. Segundo o criador, o destaque do remate foram as fêmeas Angus PO ofertadas pela Estância e Cabanha Sossego. “O
sucesso maior foi delas, mas toda a oferta estava formada por
exemplares diferenciados, onde o elevado padrão genético foi objetivamente percebido pelos compradores”, avaliou.

Nos destaques, uma filha
de Pitanga, vaca que venceu o
grande campeonato na Expointer 2017, uma novilha prestes a
completar um ano de idade, foi o
animal mais valorizado do leilão,
arrematada por R$ 20 mil pela
Estância da Carapuça, de Rubens Zogbi, de São Paulo, SP. E
o segundo maior valor foi de R$
17,6 mil, para uma prenhez de
Pitanga, arrematada pelo Sítio

São Paulo, de Uruguaiana.
Nas médias por categoria as
fêmeas pretas AD saíram por
R$ 2.338,72 e as Red por R$
2.295,17; as CA pretas por R$
2,4 mil e as Red por R$ 2.280
e as tatuadas PO pretas fizeram
média de R$ 5.568,00, com as
Red se vendendo a R$ 2.594,
29. Os touros PC pretos se venderam à média de R$ 7 mil com
os Red saindo por R$ 7.908,57

e os PO pretos fixaram média de
R$ 8.352,00, com os Red sendo
cotados em R$ 8.240,00.
Para o proprietário, Antônio
Martins Bastos Filho, a procura
pela genética de Pitanga é resultado de um trabalho realizado há
mais de 60 anos pelo criatório.
A mesma seleção, segundo ele, é
aplicada aos animais de campo,
o que justifica a demanda pelos
exemplares da cabanha.

Só Angus: pista limpa
O 17º Remate Só
Angus, evento chancelado pela Angus e realizado em 15 de outubro, durante a expofeira de Pelotas, RS,
faturou R$ 925 mil e registrou
pista limpa com a comercialização de 110 animais. Foram
negociados em pista 25 ventres
e 85 touros PO e PC, fixando
médias similares às obtidas em
2016. A média dos touros atingiu R$ 9.682,00 e das fêmeas
PO R$ 5.325,00. Os ventres PC
saíram por R$ 3.828,00. Foi um
remate vibrante, rápido e com
lotação esgotada no recinto do
início ao fim. “Foi o nosso recorde”, comemorou o selecionador
Carlos Campos, proprietário da
Cabanha Albardão. O Só Angus
é uma realização das cabanhas

Albardão, Santa Amélia, Santa
Joana e Estância Tradição, todas de Santa Vitória do Palmar,
RS.
Já para o proprietário da
Cabanha Santa Joana, Ulisses Amaral, criadores de São
Lourenço, Rio Grande, Pelotas,
Canguçu, Herval, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Pedro
Osório, Piratini, Pinheiro Machado e Uruguaiana participaram ativamente do remate. A
movimentação intensa em pista
foi comemorada pelo criador
que credita o ritmo de comercialização “à alta qualidade
genética de animais ofertados”.
O touro Santa Joana 49 foi
vendido pela Santa Joana por
R$ 22.500 para o criador Flor
Amaral, de Santa Vitória do

Palmar, e atingiu o preço top da
noite. Segundo Amaral, o exemplar foi disputado até a última
rodada pelos criadores Luiz Ottoni Xavier e Flor Amaral, ambos de Santa Vitória do Palmar.
O animal destacou-se por ser
bem estruturado, dupla marca
e ter excelente desempenho no
Programa de Melhoramento de
Bovinos de Carne (Promebo).
“Mais uma vez, nosso remate foi positivo”, avaliou Otávio
Souza, proprietário da Cabanha
Santa Amélia.
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II Gira Técnica Angus Jovem
F

oi realizada entre os dias
30 de novembro e 1º de
dezembro a II Gira Técnica Angus Jovem. A promoção
foi da ala Angus Jovem Centro,
da região de Santa Maria, RS.
A inspetora técnica da Associação Brasileira de Angus, Ana
Paula Neves, integrante daquela ala destaca que, a exemplo
da I Gira Técnica, realizada no
final do ano passado, este ano
o evento teve como objetivos
a integração dos jovens envolvidos com a pecuária de corte
Angus. Participaram filhos de
criadores da raça e estudantes
de veterinária e de zootecnia,
com o intuito de aprender mais
sobre a raça e trocar informações relevantes que possam
aplicar posteriormente nas
suas regiões.
A excursão, que teve um número de inscrições limitado a
30 participantes, contou também com a presença de integrantes do Grupo Angus Jovem
do Paraná. “Optamos por este
número de participantes para
que pudesse haver um melhor
entrosamento entre todos e
melhores apresentações e compreensões dos conceitos técnicos durante a gira, o que não
é possível quando há um grande número de pessoas envolvidas”, enfatizou Ana Paula.
Quatro propriedades
A gira foi realizada em vi-

Fotos: Divulgação

sitas a quatro propriedades
gaúchas. Foram selecionadas
para este evento a Agropecuária Nemitz e o Grupo AML,
localizadas no município de
Manoel Viana, bem como a
Cia Azul e a Gap Genética,
no município de Uruguaiana. Estas propriedades foram
escolhidas por serem destacadas no seu sistema de melhoramento genético, seleção,
produção e criação de bovinos
de corte das raças Angus e
Brangus, justificou a técnica
Ana Paula.
Em Manoel Viana
No dia 30 pela manhã a
visita foi na Agropecuária Nemitz. À tarde os participantes
ouviram uma palestra proferida pelo gerente de fomento
da Angus, Mateus Pivato, so-

Concurso de Fotografia
Angus Jovem - correção
Na edição anterior do Angus@newS publicamos equivocadamente uma foto de Júlia Mendes (foto menor) como
a vencedora do concurso de fotografias do Angus Jovem,
realizado na Expointer 2017. A foto correta é esta (foto
maior), de autoria
de Gabriel Barros,
do Núcleo da Região
Central.

bre conhecimentos específicos
relativos a raça, sistemas de
produção, alimentação e manejo visando uma maior produtividade no criatório. Em
seguida o grupo se deslocou
para o Grupo AML.
Em Uruguaiana
No dia seguinte as visitas
foram realizadas em Uruguaiana. Na fronteira oeste
gaúcha, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho e os animais da
Cia Azul.
O coordenador do Angus
Jovem Centro, Giovani Busanello, destacou que a ideia do
grupo é promover eventos o
ano inteiro e a exemplo do ano
passado, esta Gira Técnica
vem consolidar o trabalho realizado pelo Grupo. Ainda em
dezembro, o Grupo Jovem da
Região Central promoveu uma
ação solidária visando arrecadar brinquedos para distribuir
a crianças carentes. A campanha foi lançada no Instagram
e no Facebook e o Grupo solicitou à Universidade de Santa
Maria uma sala do Encorte
para fazer a distribuição dos
presentes.
Para o próximo ano o
Grupo já está em tratativas
para a participação no Encorte, no mês de maio, realização de um mini curso de
jurados, auxiliar na Exposição Nacional de Rústicos e
na realização de uma possível Gira Internacional para a
Argentina.

Angus Jovem Sudeste
O núcleo Angus Jovem Sudeste, da região de Pelotas,
realizou no dia 12 de outubro,
durante a Expofeira daquele
município, um curso de desossa ministrado pelo especialista Marcelo Bolinha. A Casa
do Núcleo Angus Sudeste, cedida aos jovens para o evento,
ficou lotada.
Sofia Bonilha, uma das integrantes do Angus Jovem Sudeste, conta que havia muito
mais pessoas querendo participar do curso, mas o local só
conseguia abrigar 70 pessoas.
A desossa foi feita numa
meia carcaça Angus Certificada, obtida do Frigorífico Silva,
de Santa Maria, RS, um dos
parceiros do Programa Carne
Angus Certificada.
“À medida que a desossa era feita, um assador já ia
assando o churrasco e todos
puderam comprovar que não
há diferença entre cortes dianteiros e traseiros quando uma
carcaça é de qualidade. Não há
carne de primeira e de segunda, o que existe é boi de primeira e de segunda”, diz Sofia.
Já para Rodrigo Reis, outro integrante do Angus Jovem Sudeste, apesar da chuva
o evento foi um sucesso. “Todo
mundo gostou e querem outros eventos para o futuro”,
comentou. Segundo ele, um
dos projetos é a elaboração
de um calendário de eventos.
Para terminar o ano o Núcleo
deverá realizar um churrasco,

Ana Paula Neves

para reunir os integrantes e
delinear passos futuros. Entre
as ações está uma Gira Técnica para aproximar os produtores do Angus Jovem, a ser
realizada em 2018.
Palestras em
Porto Alegre
O grupo Angus Jovem Região Metropolitana em parceria com o Núcleo de Estudos
de Ruminantes da Uniritter
(Nerum), promoveu no dia
11 de novembro, em Porto
Alegre, RS, o I Ciclo de Palestras Angus Jovem. Com a
coordenação da prof. Carolina Pereira, orientadora do
Nerum, as palestras tiveram
início com a apresentação da
coordenadora do Promebo,
Fernanda Nogueira Kuhl sobre o Promebo e sua importância para o avanço genético
da raça Angus. Na sequência
o professor adjunto do Departamento de Zootecnia da
Faculdade de Agronomia da
UFRGS, Jaime Tarouco, abordou a utilização da ultrassonografia para avaliação de
carcaças de bovinos de corte. O Inspetor Técnico da Angus, Fernando Velloso, falou
sobre a escolha e a compra
de reprodutores, e o Gerente
de Fomento da Angus, Mateus Pivato, contou aos jovens
sobre os 110 anos de registros da raça Angus no Brasil.
“Eventos como esse tem o intuito de estimular e aproximar
os jovens ao meio da pecuária
e da raça Angus, através da
troca de experiências com importantes nomes do setor, formando assim um futuro com
profissionais qualificados para
seguir com o progresso da pecuária e o sucesso da raça”,
definiu um dos coordenadores
da Região Metropolitana, o
acadêmico de Veterinária na
Unirriter, José Pedro Furtado.
O evento contou com apoio de
ABS, da Assessoria Agropecuária FFVelloso & Dimas Rocha, da Associação Brasileira
de Angus, da CRI Genética e
da Central Genética Bovina
(Crio).
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Angus e o carrapato no Sul:
cruzar será a solução?
carcaça, rendimento e adaptação ao ambiente no Brasil
Central. Isto acarretou para o
Angus a conquista de um merecido espaço que, se bem trabalhado, com animais provados,
dificilmente perderá esta posiPor Marcelo
ção. No cruzamento, as raças
Maronna Dias
britânicas fazem uma sinergia
espetacular com as raças zebuínas que enfrentam muitíssimo
orna-se
desnecessário bem as condições áridas e de
enumerar as qualidades altas temperaturas onde a vaca
da raça Aberdeen Angus Nelore é uma mãe imbatível na
para falar da importância da produção de carne a campo.
mesma no Rio Grande do Sul,
Nestas condições, não há
Brasil e no mundo. Tanto como dúvidas que o cruzamento é
raça pura, como em programas fundamental, não só pela adapde cruzamento, os números da tação dos animais, como pelos
raça são impressionantes. Nes- vários ganhos que a heterose
ta minha caminhada de 3 dé- proporciona, no entanto, aqui
cadas completadas neste mês para o Rio Grande do Sul será
de dezembro, como médico ve- que é a melhor opção para nosterinário, atuando em gado de sos acasalamentos em regiões
corte, posso me dar o direito de de campos finos com temperaachar que já vi alguns ciclos em turas mais amenas e invernos
nossa pecuária tanto gaúcha rigorosos onde as fêmeas percomo nacional.
manecerão nos rebanhos como
Sabemos que, aqui no “gar- futuras matrizes e responsáveis
rão” da América do Sul temos por futuras gerações?
um grande berço da raça Angus
Nestes muitos ciclos que
caracterizando-se como uma me referi anteriormente, tenho
região exportadora de genética medo dos modismos e radicado mais puro Angus do Pampa lismos e penso que temos váArgentino, Sul do Brasil e, mais rios caminhos que podem ser
recentemente, do Uruguai.
seguidos com conhecimento e
Ultimamente, nesta explo- prudência. A busca da heterose
são da raça no cruzamento é uma grande ferramenta para
industrial, através da IATF, es- selecionar animais rústicos e
tamos convivendo com animais adaptados, mas deve ser usada
F1 que demonstram precocida- com ciência e ponderação vide, acabamento, qualidade de sando um objetivo final.

T

Atualmente temos convivido com um sério problema no
Rio Grande do Sul que são as
altas infestações de carrapatos.
Para seu controle, muitos técnicos e produtores acreditam
que cruzar as raças britânicas
com animais azebuados deva
ajudar na resolução do problema. Considerando que vários
especialistas do tema admitem
que 95% dos carrapatos estão
no ambiente e o que visualizamos nos bovinos representam
5%, será que estamos lidando
com um problema genético?
Será que o uso de uma raça no
cruzamento com o Angus resolverá o problema? Será que
conhecemos o manejo do carrapato? Temos informações técnicas suficientes para manejá-lo?
Buscamos uma orientação técnica de um médico veterinário
ou usamos o que o vizinho ou a
loja agropecuária recomenda?
Conhecemos o ciclo de vida do
carrapato?
São tantas as dúvidas e perguntas que acho difícil um cruzamento ou uma raça resolver
um problema.
Os criadores mais antigos
já viram este filme quando
utilizou-se o gado Nelore com
o pretexto de “levantar o tamanho do Gado”, lembram? Com
o passar dos anos a Angus mostrou que as vacas eram mais
produtivas, os novilhos mais
precoces, os resultados econômicos melhores e tantas outras

características fundamentadas dos animais e a dificuldade de
padronizar lotes de comercialiem números e desempenho.
Não estaremos desperdi- zação.
Tenho convicção que temos
çando um banco genético invejável de várias gerações para um Brangus excepcional aqui
resolver um problema em que a no Sul, mas temos talvez, o
resposta depende mais de fato- melhor Angus para fornecer
res climáticos, ambientais e co- genética para todo o Brasil na
produção de carne de qualidade
nhecimento científico?
O que gostaria de questio- e que as duas raças têm seu esnar é a utilização de genética paço de acordo com o ambiente
zebuína sem critérios técnicos, e tipo de campo.
Espero que os produtores
com uso de DEP´s, linhagens
genéticas e graus de sangue que cruzarem seus bancos geem cruzamentos dirigidos, por néticos sulinos de Angus sejam
exemplo; o uso de reproduto- muito bem orientados para
res de raça sintética ou zebuína manter animais com esta genépura, apenas por “cruzar”. Qui- tica feita com animais provados
çá, seja uma reação exagerada em várias gerações e tão imporcontra um problema com solu- tantes como raça pura na busca
ções técnicas bem mais rápidas de indivíduos melhoradores.
Não acredito que o cone simples que a mudança de
base genética, que nunca deve trole do carrapato esteja só
ser imediatista; ainda mais no animal puro ou cruzado.
quando feito encima de um Ao utilizar animais provados
trabalho tão bem estruturado com índices de performance
superior teremos que utilizar a
como a Angus brasileiro.
É indiscutível o mérito de tecnologia e a ciência para proraças Brangus e Braford, com porcionar um ambiente com um
o excelente trabalho que vem manejo adequado e sustentável
sendo feito, podendo agregar onde o conhecimento permita
muito ao Angus na produção que os animais com maior pode carne no Sul do Brasil sendo tencial possam produzir carne
fundamental buscar-se bons se- de qualidade a pasto com raças
lecionadores. Faz-se necessário britânicas definidas ou cruzater um plano de cruzamentos e das cientificamente.
conhecimento dos graus de sangue e padrão nos produtos. Não
menos importante, ter em mente os riscos de distocia nas no- Marcelo Maronna Dias, médico
vilhas, a mudança nos manejos veterinário. Supervisor da CRI
em função do temperamento Genética Brasil para o RS/SC.
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A festa dos vencedores

Fotos: Marco Quintana/Angus

Em noite elegante em Porto Alegre, RS, a
Associação Brasileira de Angus anunciou e
premiou, em 14 de dezembro, em sua festa
de final de ano, os vencedores dos rankings
nacional e regional de criadores e expositores
de 2017 , entre outras premiações. O evento
também foi palco do leilão beneficiente de uma
faca especial da Angus.

O

presidente, José Roberto Pires Weber, apresentou um rápido balanço
das ações realizadas em 2017,
que incluíram aumento no número de sócios e expansão do
Programa Carne Angus Certificada. Também lembrou de
projetos implementados para
aproximação com os núcleos regionais como ação em
exposições e o Circuito Touro Angus Registrado. Weber
mencionou a redução no número de animais participantes

de exposições em 2017, o que
classifica como um movimento geral do setor. “Há contenção de despesas de modo
geral”, sinalizou o presidente
da Angus.
O diretor do Programa
Carne Angus, Reynaldo Salvador, destacou o aumento
da demanda de redes de food
service e do varejo por cortes
Angus. Em 2017, o volume de
carne produzido cresceu 18%,
boa parte embalado a vácuo.
“Os cortes de dianteiro ga-

Leilão da Faca Angus 00,
peça especial forjada por
Don Cassio Selaimen, foi
arrematada por R$ 22 mil

nharam o mercado gourmet
e o que antes virava hambúrguer agora é comercializado
embalado a vácuo”. Entre os
estados, destaque para Goiás,
que abate 26% da carne Angus produzida no Brasil.
O leilão da faca Angus 00,
de uma edição especial de peças artesanais produzidas em
2017, forjada por Don Cassio
Selaimen, foi arrematada por
R$ 22 mil pelo criador Paulo
da Castro Marques, da Casa
Branca Agropastoril, de Mi-

nas Gerais. A arrecadação do
leilão, realizado pelo leiloeiro
Fábio Crespo, será doada para
a  Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre.
A festa reuniu criadores,
autoridades e imprensa. O
vice-governador do Estado e
produtor de Angus, José Paulo Cairoli, também prestigiou
o evento e enalteceu a posição
da carne Angus no contexto da
pecuária brasileira. “O mundo
está mais competitivo e a raça
Angus faz parte da pecuá-

ria de resultados”, destacou.
Apontou ainda que há um espaço enorme para expansão:
“a Angus não se consolidou no
produtor, mas no consumidor
que quer um produto de qualidade diferenciada”.
No ranking de Argola,
deu Guarita
A Estância Guarita, dos
criadores Sérgio Malheiros
da Fonseca e Alex Fonseca,
do Alegrete, RS, foi a grande
vencedora do Ranking Nacional de Expositores e de Criadores da Raça Angus de 2017
entre os animais de argola. A
Guarita, que já havia vencido
o Ranking Nacional de Expositores em 2016, vinha este
ano numa disputa acirrada
com a Fazenda São Marco,
de Itapeva, SP, propriedade do selecionador Rodolfo
Bonfiglioli Neto, que acabou
finalizando o ranking como
vice-campeã nacional de Expositores de Argola, ficando a
dobradinha para a Guarita. Já
no Ranking de Criadores de
Argola, o vice-campeão foi o
criador Roberto Soares Beck,
da Estância do Espinilho, de
Cruz Alta, RS.
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“Ano passado já tínhamos
vencido o Ranking de expositores. Seguimos trabalhando
com foco e dedicação redobrados e este ano conquistamos a dobradinha, o Ranking
de expositores e também o
de criadores. Para nós e para
toda a nossa equipe, significa
que estamos realizando corretamente nosso trabalho. Desde o início nunca tentamos
reinventar a roda. Sempre
trabalhamos em bases sólidas,
buscando genéticas comprovadas e apostando numa equipe
consolidada e dedicada. E essa
premiação é um justo reconhecimento de todo esse trabalho. Uma grande conquista
para nós e um prêmio à nossa
equipe”, declarou o selecionador Alex Fonseca, da Estância
Guarita.
Soldera
nos rústicos
Nos animais rústicos, a
grande vencedora do Ranking
Nacional foi a Cabanha Soldera, dos Irmãos Soldera,
de Panambi, RS, que recebe
a premiação de forma inédita. Como vice-campeã do
Ranking Nacional de Rústicos
ficou a Estância Tradição, da
Parceria Rotta Assis, de Santa
Vitória do Palmar, RS.
“Ganhar o Ranking Angus
para nós é uma grande satis-

ESPECIAL

Novembro/Dezembro de 2017

37

Fotos: Marco Quintana/Angus

Estância Guarita, campeã nacional do ranking de argola

Cabanha Soldera, campeã nacional do ranking de rústicos

Fazenda São Marco, vice-campeã expositor de argola

Parceria Rotta Assis vice-campeã nacional de rústicos

fação, porque representa os
resultados do trabalho que
estamos fazendo, buscando a
cada dia que passa o melhoramento genético de nosso plantel”, comentaram os irmãos
Soldera.
A premiação é uma pro-

moção da Associação Brasileira de Angus que destaca
o trabalho apresentado pelos
criatórios em exposições ao
longo de 2017, em diferentes regiões do País, e que,
além de estimular uma saudável competitividade, busca

fomentar um maior número
de criadores participantes de
exposições. Para o presidente
da Angus, José Roberto Pires
Weber, é um reconhecimento
importante para as cabanhas
uma vez que coroa anos de
esforço em aperfeiçoar a ge-

nética apresentada. “Sinaliza
aos vencedores e ao mercado
que as cabanhas estão no caminho certo e que a genética
desenvolvida teve a chancela
de diferentes jurados em exposições Brasil afora”, ressaltou
Weber.
>>>

Santa Joana é Penta no Prêmio Mérito Genético
Completando dez anos de
reconhecimento ao melhoramento genético do rebanho,
na ocasião foi conhecido o
vencedor do troféu Mérito
Genético Luiz Alberto Fries
2017. Pela quinta vez, a
Cabanha Santa Joana, do
criador Ulisses Rodrigues
Amaral, foi a vencedora do
cobiçado premio. A propriedade atingiu 1.285,10 pontos
na premiação, que destaca o
criatório com o melhor desempenho na produção de
reprodutores validada pelo
Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne (Promebo). A propriedade de Santa
Vitória do Palmar é líder absoluta na disputa, com outras

vitórias já registradas nos anos
de 2007, 2012, 2013 e 2015.
Ulisses Rodrigues Amaral
recebeu o prêmio com orgulho,
ressaltando que, além do prêmio de 2007, apenas nos últimos seis anos conquistou quatro vezes o primeiro lugar na
categoria e outras duas segundas colocações. “É a resposta
ao que buscamos no processo
de melhoramento”, destacou.
Para o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, a vitória da cabanha é fruto de anos
de seleção genética e de um trabalho focado em resultados de
campo. “O troféu reconhece o
trabalho árduo da propriedade
e a alta qualidade genética do
rebanho”, disse o dirigente.

Ulisses Amaral , com o troféu do Mérito Genético 2017
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Campeões dos rankings estaduais
Fotos: Marco Quintana/Angus

Weber destacou o sucesso da raça

Além do ranking nacional, a
Angus também promove disputas
estaduais, que buscam fomentar
a participação e promoção de exposições regionais. No Rio Grande do Sul, a vitória dos animais
de elite repetiu o desempenho do
ranking nacional com vitória da
Estância da Guarita, do criador
Sérgio Malheiros da Fonseca, de
Alegrete, RS, seguida pelo criador
Roberto Soares Beck, da Estância do Espinilho, de Cruz Alta, RS,
no Ranking de Expositores e Criadores de Argola.
Nos rústicos, a premiação máxima ficou com a Cabanha Soldera, dos Irmãos Soldera, de Panambi, seguida da Parceria Rotta
Assis, da Estância Tradição, de

Santa Vitória do Palmar.
Em Santa Catarina, o destaque do ranking estadual de expositores e de criadores de argola
foi para a propriedade 3 Marias
Agropecuária, do criador Dorival Carlos Borga, de Videira, SC.
A vice-campeã é a Fazenda Renascença, de Nelson Serpa, de
Campos Novos, SC. Nos rústicos,
destaque para a Cabanha Floripana, de Urupema, SC, de Stephany
Martins Melo dos Santos. Na segunda colocação ficou a Fazenda
São Raimundo, de Francisco Antônio Mendes, de Água Doce, SC.
No Paraná, a Estância Ponche Verde, de José Filippon, de
Guaraniaçu, venceu o ranking
estadual de criadores de argo-

la, seguida pela Fazenda Stein,
de Rogério Francisco Stein, de
Nova Laranjeiras, que ficou como
vice-campeão de Criadores. Já no
Ranking de Expositores a ordem
inverteu, ficando como campeão
do ranking de expositores do Paraná Rogério Stein, proprietário
da Fazendas Stein, e como vicecampeão o criador José Filippon,
da Estância Ponche Verde, que
também sagrou-se campeão do
ranking de rústicos do Paraná, seguido por Rogério Stein, que ficou
como vice-campeão de rústicos
daquele estado.
Em São Paulo, a premiação
de campeão do Ranking de Criadores de Argola ficou com a Casa
Branca Agropastoril, de Fama,

MG, do criador Paulo de Castro
Marques, que também foi premiada como vice-campeã do ranking
de expositores de argola. Já a Fazendas Reunidas Pansul, Fazenda
São Marco, de Itapeva, foi a campeã do ranking de expositores de
argola. A Agropecuária Fumaça,
de Paranapanema, foi a vicecampeã do ranking de criadores
de argola.
Mais prêmios
Durante o evento em Porto
Alegre, a Angus ainda entregou
outras distinções a cabanhas
que se destacaram ao longo do
ano. Entre elas, a premiação de
ranking de mãe que foi para o animal Quimera Q116 da Corticeira,

do criador Luís Anselmo Cassol,
da Cabanha da Corticeira, de São
Borja, RS. O ranking de pai do
ano ficou com Três Marias 8155
Candelero, touro cujo sêmen está
em comercialização na Central
Solução Genética.
Já o Prêmio José Collares, que
inclui apenas o ranking de pais
com genética nacional, foi para o
touro Rincon Penetra 1642 Del
Sarandy, da Cabanha Rincón del
Sarandy, de Uruguaiana, RS.
Entre as premiações, também
foi entregue a distinção à melhor
fêmea de argola do ano, para Espinilho TEI 195, de Roberto Beck,
da Estância do Espinilho, de Cruz
Alta. O melhor macho foi Angus
Guarita 244 TEI Cumbierito Zorzal, de Sérgio Malheiros da Fonseca e Alex Fonseca, da Estância
da Guarita.
Nos exemplares rústicos, a melhor fêmea de 2017 foi Soldera
5055 Cinch, dos Irmãos Soldera, da
Cabanha Soldera, de Panambi. Nos
machos, mereceu a distinção o touro Tradição T68, da Parceria Rotta
Assis, de Santa Vitória do Palmar.
E o prêmio Mérito de Registro Nacional, que destaca o touro
nacional com o maior número de
filhos registrados na geração/ano
anterior (2016) foi para o animal
Cia Azul 1118 F. Answer Zorzal
(Wolf), de propriedade de João
Francisco Bade Wolf, da Cabanha
dos Tapes, em Tapes, RS.

Cabanha Floripana, campeã dos rústicos de SC

3 Marias, campeã de argola de SC

Fazendas Stein, vencedora de expositores do PR

Cabanha dos Tapes, mérito do registro nacional

Rincón del Sarandy, Prêmio José Collares

Cabanha da Corticeira, campeã rankin de mãe
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Da Argentina para

brasileiros

A chef do Restaurante La Caballeriza, de
origem argentina e situado em São Paulo,
Dulce Wellisch, desenvolveu um prato especial,
preparado com carne Angus Certificada, que
inclusive foi o vencedor do badalado evento
Angus Beef Week, recentemente realizado em
São Paulo capital.

O

que inspirou a criação do
prato? Conforme Dulce,
desde a abertura do La
Caballeriza no Brasil o objetivo
principal foi passar para seus
clientes um pouco da cultura e
da gastronomia argentinas. “A
gastronomia é um prazer em
comum, e nossa maior motivação é ver nossos clientes satisfeitos com os cortes e a forma
com que preparamos as carnes.
E por mais que a cultura de
ambos os países seja diferente,
a paixão pelo churrasco e pela
boa comida é a mesma”, observou Dulce.
Assim, segundo a chef, a escolha dos ingredientes e do prato para a Angus Beef Week veio
através da mescla de culturas.
“Reproduzimos no prato o que
fazemos todos os dias em nosso restaurante. Quisemos mostrar as técnicas argentinas de

se preparar um bom churrasco
com o jeitinho brasileiro, representado por um belo arroz tropical acompanhado de batatas
rústicas”. A carne foi escolhida
por ser um corte dianteiro pouco conhecido pelos brasileiros,
mas com muito sabor e maciez.
Experiência e prazer
A chef Dulce Wellisch trabalhou 10 anos administrando a
cozinha do restaurante Café Ambrósia e depois passou a viajar
para Argentina com mais frequência, com o objetivo de conhecer
mais os detalhes da gastronomia
daquele país. Foram vários anos
adquirindo conhecimento sobre
a gastronomia argentina, o que
passou a lhe dar muito prazer. E
há dois anos foi convidada a administrar a cozinha do La Caballeriza de São Paulo, onde adaptou as receitas argentinas para o
público do Brasil.

Fotos: Divulgação

Ingredientes
Carne - Raquete com 200g (Angus Minerva Prime)
Arroz tropical:
3g Cebola, 10g bacon, 10g azeitona verde, meio ovo cozido,
100g de arroz branco, 10g de batata palha, 3g de salsinha
Batata rústica:
cortada em 8 partes com casca, azeite, 2g de alecrim e sal
a gosto
Harmonização:
Rutini Cabernet/Malbec, um vinho de altas pontuações
que chama a atenção pelo equilíbrio, ou Alamos Malbec,
que tem um estilo elegante e sofisticado, expressivo, fresco,
com adorável amplitude, textura sedosa e um final de boca
estruturado e cheio de taninos.

Dulce Wellisch e equipe de La Caballeriza
receberam prêmio do Angus Beef Week

