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De olhos atentos ao exterior

José Roberto
Pires Weber

O criador de Angus vive um momento peculiar. Depois de anos de muito trabalho duro e
aprimoramento genético, a raça consolidou-se
como sinônimo de carne de alta qualidade. Pecuaristas de Sul a Norte do Brasil renderam-se
ao cruzamento industrial e vêm empregando a
genética Angus para produzir o que o consumidor quer: uma carne de alta maciez e sabor. E
o melhor de tudo é que esse movimento não se
limita ao Brasil. O mundo também já sabe disso.
Nos últimos meses, importantes mercados
se abriram para a carne brasileira depois de
anos de embargos. A aquisição de cortes pelos Estados Unidos e China deve ajudar o setor a enfrentar a crise econômica de frente,
contribuindo para manter preço no mercado
interno e elevando as exportações. Contudo,

para aproveitar da melhor forma possível as
possibilidades que se abrem para o Brasil, o
agropecuarista precisa fazer o dever de casa.
Otimizar o manejo da propriedade, qualificar
o acabamento de carcaça e reduzir a idade de
abate exigem empenho e são tarefas vistas hoje
como essenciais para acessar os mercados mais
exigentes. Mais ainda em tempos de alto rigor
ambiental, quando a pecuária de baixo impacto
é um diferencial importante na hora de fechar
grandes negócios. E, nesse quesito, a Angus sai
na frente, com animais precoces e de excelente
ganho de peso.
Desta forma, é preciso compreender que não
basta o mercado estar de portas abertas para
a carne brasileira. O produtor também precisa
estar em condições de chegar lá. Por isso, mãos

Dona Moça
Dona Moça, agora uma novilha Angus da Fazenda Triunfo, de Sérgio Vaz, em Bagé, RS, perdeu sua mãe muito
cedo e foi criada guaxa pela família, brincando até com o cachorro. Ainda hoje, agora a campo, reconhece e
retribui o carinho que recebeu!
Fotos: Divulgação

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

à obra! É preciso parar de falar em crise para
poder angariar forças para sair dela incólume.
E o clima deve ser de otimismo. Afinal, o Ministério da Agricultura já sinaliza para avanços
na negociação da Cota 481, o que deve facilitar
o acesso da carne brasileira a preços diferenciados no mercado europeu. Tema que, por sinal,
foi tratado pela Angus em reunião no início do
ano com a ministra Kátia Abreu. A Associação
também vem adotando uma posição agressiva
junto ao mercado externo com participação em
feiras na Itália, Emirados Árabes e Rússia. Um
mix de ações que deve conduzir a raça a um
novo patamar em um futuro próximo.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Carne brasileira busca

novos mercados
Por Eduardo Fehn Teixeira
e Nicolau Balaszow

A

tão aguardada sinalização de mercados como
o líder norte-americano
(sem falar do Japão e outros
países de primeiro mundo)
para a liberação da importação de carne brasileira, está
em vias de ser uma realidade.
O fato, por sua vez, remete à
cadeia produtiva do setor não
só a uma reflexão relativamente às oportunidades de crescimento econômico e de ganhos
extras, mas também sobre
como será organizado o processo que, no final das contas,
permitirá fidelizar este novo e
importante cliente, faturando o
máximo, com bons reflexos na
remuneração dos produtores,
com essas novas operações.
E, dentro desse contexto
está a preocupação do Programa Carne Angus Certificada,
da Associação Brasileira de
Angus, em não só ter disponível o produto, mas de ter essa
carne com a tipificação e qualidade adequadas às exigências
desses, que são os principais
mercados do mundo. Entre as
possíveis indagações questiona-se: o pecuarista brasileiro
está ciente dos requisitos necessários para que o seu produto tenha o aceite da indústria frigorífica e, assim, poder
participar deste seleto mercado?
Não custa nada lembrar
que em 2008 a União Euro-

peia (EU) estudava a viabilidade para o aumento da importação de carne do Brasil.
Na ocasião, entre as exigências
para a compra do produto
destacou-se o tema da rastreabilidade, e o governo brasileiro
acenou com uma solução, mais
uma vez, precária e pouco profissional: foi solicitado às autoridades do continente a possibilidade de indicar as fazendas
credenciadas a exportar carne para aquele mercado. Pois
agora, quando os norte-americanos abrem as suas portas, é
preciso uma outra atitude que
profissionalize o setor, oferecendo segurança para quem
produz e para quem consome
a carne no País e no exterior
– e especialmente no primeiro
mundo, onde a competição e
as exigências dos consumidores ditam quem pode entrar e
quem não reúne as condições
necessárias.
Neste sentido, a reportagem que segue visa oferecer
informações atualizadas por
técnicos e autoridades diretamente ao pecuarista, para
que este tenha uma orientação
que lhe garanta “acertar” nos
procedimentos relativos à preparação do seu rebanho para
ser entregue à indústria, e posteriormente ingressar nos lares
de famílias do primeiro mundo.

Rastreabilidade, segurança na
produção, profissionalismo do
produtor são exigências para a
conquista de novos mercados

Fotos: Divulgação

Referência nacional
Há mais de 10 anos atuando para oferecer as melhores
credenciais à carne brasileira,
o Programa de Carne Angus
Certificada é hoje, no Brasil,
a mais avançada referência na
cadeia produtiva que envolve
pecuaristas e a indústria frigorífica. A padronização das carcaças é o ponto alto do Programa, o que permite entender
a existência de um diferencial
que já foi alcançado, isto é, a
carne gourmet no Brasil já
existe, e ela pode atender a
mercados muito mais sofisticados. Para se ter ideia, a tonelada deste produto nobre pode
chegar a valer US$ 15 mil, três
vezes mais que a carne commodity in natura.
Entre as ações concretas e
pioneiras realizadas para apresentar ao mercado mundial a
carne gourmet produzida no

Brasil, destaca-se a parceria
entre a Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras
de Carne (Abiec) e Programa
de Carne Angus Certificada
durante a feira Sial de 2014,
na França, quando foi servido a convidados, no estande
da Abiec, filé-mignon, alcatra
e contrafilé, carnes nobres de
animais cruza Angus. “Esta foi
a primeira iniciativa do País no
sentido de conquistar o valorizado mercado de carnes nobres”, diz o diretor do Programa da Angus, Reynaldo Titoff
Salvador. Entre os principais
países que hoje atuam nesse
segmento estão os Estados
Unidos, Austrália, Argentina e
Uruguai. “O Brasil deixará de
exportar só a carne commodity
para exportar marcas de carne”, diz Salvador, acrescentando que, para chegar até aqui,
foram necessários dez anos

Reynaldo Titoff Salvador

de trabalho junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa), até
que habilitassem a primeira
marca com essa característica.
“Esse é só o começo”, arremata o dirigente.
Protocolo Angus
Outra ação diz respeito ao
fato da Associação Brasileira
de Angus ter assinado, com o
aval da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
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sempre os capazes de atender
às exigências daqueles mercados compradores.
Atualmente estas visitas
vêm sendo efetivadas por técnicos norte-americanos e chineses. O terceiro passo já é a
exportação da matéria-prima.
do Brasil (CNA), o Protoco- “Nesta época do ano vivemos
lo Angus. Este fato, além de um período de entressafra e
permitir uma modernização para podermos atender a estes
na gestão, trará a possibilida- novos mercados é exigido voAlex Lopes da Silva
de de identificar a carne pre- lume”, lembra Salvador. Para
mium com origem na raça An- tanto, é esperado para o final
gus. Isto só foi possível graças de agosto deste ano o volume foram grandes compradores de
à criação da Plataforma de necessário para se iniciar com carne industrializada brasileiGestão Agropecuária (PGA), intensidade a exportação da ra e após o rompimento da resonde um banco de dados com matéria-prima para os mer- trição espera-se que os asiátias informações do agronegócio cados que já se decidiram em cos passem a importar carne
brasileiro definirá um rigoroso importar o produto brasileiro, in natura. “O mercado asiático
valoriza muito a cobertura de
controle da origem dos animais como no caso da Rússia.
O Mapa anunciou que, em gordura sobre a carne, o que
e, consequentemente, vai oferecer segurança e transparência breve, 26 plantas frigoríficas não representa nenhuma dia mercados como o Japão e a estarão habilitadas para aten- ficuldade para os produtores
der aos novos compradores brasileiros. Na última década
Coréia do Sul, por exemplo.
O resultado deste processo de carne, o que representará o Brasil diversificou o seu sisque, em última análise, orga- movimentação de US$ 520 tema de produção e, hoje, conniza e profissionaliza o setor, milhões anuais na comerciali- seguimos produzir para todos
os tipos de mercado. Basta a
possibilitará a apresentação, zação de proteína animal.
demanda surgir que a produnos rótulos, da marca Angus,
ção se adapta rapidamente”,
Japão na mira
onde constará a procedência
observa o técnico da Scot.
Um
dos
países
que
já
está
genética dos animais, isto sob
um controle contínuo a car- no radar do Brasil é o Japão.
A vez do pecuarista
go da própria Angus, da CNA No final de 2012, em função
Na visão do diretor do Proe fiscalização do Mapa. Cabe de um caso atípico de Encefagrama
de Carne Angus Certilopatia
Espongiforme
Bovina
ressaltar que a raça Angus,
através de seu Programa de (EEB) em um animal mor- ficada, o produtor precisa enCarne Certificada, é a pionei- to em 2010 em Sertanópolis, tender que a nossa carne passa
ra no Brasil a ingressar neste PR, o Japão embargou a car- por uma demanda expressiva
ne brasileira. Mas uma missão tanto internamente como exsistema.
Antes de mais nada é im- deve ser enviada para o Brasil ternamente, trazendo como
portante esclarecer ao pecua- em agosto para estudar a sus- resultado o aumento no preço
rista como vem se dando, neste pensão do embargo. “É um da carne em decorrência da
momento, o desenvolvimento processo longo, que ainda deve sua qualidade e consequente
das atividades para que a car- demorar, mas que trará óti- valorização. Ao mesmo tempo
ne brasileira seja exportada a mos frutos. Junto com o Japão observa-se um acréscimo nos
esses novos mercados. As tran- deve vir a Coreia do Sul, que custos de produção, graças à
sações internacionais, como no é outro importante mercado. A valorização do dólar e aumencaso, exigem a observância de parceria será muito lucrativa, to dos impostos, o chamado
três etapas a serem cumpridas. pois ambos têm demanda por Custo Brasil.
“Para fazer frente a estas
A primeira delas diz respeito carnes com muita cobertura
questões,
o produtor precisa
de
gordura
e
são
conhecidos
ao acordo em que os governos
ser
eficiente,
e mais, a carne a
do Brasil e de outros países por serem ótimos pagadores”,
sejam estabelecidos e isto já avalia o analista da Scot Con- ser produzida deve ser macia,
com terminação em que a gorocorreu entre os EUA e a Chi- sultoria, Alex Lopes da Silva.
dura de 3 mm seja uniforme e
Segundo
Silva,
os
japoneses
na, devendo ser estendido, até
o final de setembro, também
a Arábia Saudita, Abu Dabi e
Emirados Árabes Unidos.
Num segundo momento, o
O produtor brasileiro
Governo brasileiro autoriza as
autoridades sanitárias desses
precisa produzir animais
países a realizarem visitas a
com tamanho, peso e
frigoríficos no País, vistoriando as condições dos mesmos,
qualidade constantes
considerando em suas análises

Bernardo Todeschini

Fernando Sampaio

o peso seja adequado às exigências do mercado, com novilhos chegando no mínimo aos
480 kg. Em outras palavras,
precisamos produzir animais
com tamanho, peso e qualidade
constantes”, acentua Salvador.
O dirigente explica, ainda,
que o PGA foi o impulso que
faltava para permitir uma
maior aproximação dos mais
de cinco mil produtores integrados ao Programa de Carne Angus Certificada em nove
estados brasileiros. “Queremos
afinar a ação dos frigoríficos
em conjunto com os pecuaristas e, para tanto, dispomos de
uma equipe preparada para
dar suporte a este novo momento, que exige a construção
de bases sólidas para o setor e,
assim, também corrigir algumas possíveis distorções existentes no processo produtivo”,
enfatiza. O trabalho de cadastramento dos pecuaristas terá
o seu início ainda em agosto, e
isto permitirá o acesso às bonificações ligadas ao Programa.
“Para ter acesso às bonificações os produtores precisam
aderir voluntariamente ao
Programa, via internet, através do site www.angus.org.br
Além disso, já está disponibilizado o número telefônico
exclusivo 0800 6441832 para
que os produtores possam dirimir possíveis dúvidas e buscar
uma melhor orientação”, lembra Reynaldo Salvador.
O dirigente informou ainda
que o Estado do Pará, através
do frigorífico Frigol, é o mais
novo integrante do Programa
de Carne Angus Certificada.
“Esta é uma excelente notícia,
que mostra o avanço de nosso
programa de carne de qualidade, justamente num Estado em
que se observa o maior inves-

timento na genética Angus do
País”. Com mais esta adesão,
agora são dez os Estados que
fazem parte deste projeto da
Associação Brasileira de Angus.
Produtor & indústria
Na visão do médico veterinário Bernardo Todeschini, Fiscal Federal Agropecuário, chefe do Serviço de Saúde Animal
da Superintendência Federal
de Agricultura no RS - Mapa,
e representante do Brasil na
OIE (World Organisation for
Animal Health), a carne Angus está pronta para atender
mercados seletos como o da
Coréia do Sul e do Japão. “A
qualidade da carne Angus produzida no Brasil já alcançou
um patamar superior, e está
pronta para atender qualquer
nicho”, afirma Todeschini. Ele
destaca o fato de que este período de negociações pode ser
tratado como um excelente
momento para “aprender e adquirir experiência” num setor
comercial bastante complexo
no mundo todo.
“Daqui para a frente, o produtor precisa estar alinhado
com o Governo e definir questões de sanidade do rebanho
nacional, por exemplo”, referindo-se a questão da Febre
Aftosa. Todeschini defendeu a
necessidade do pecuarista em
ter claro os seus objetivos e
se planejar a longo prazo. “É
preciso estar atento a como
a economia brasileira vai se
comportar nos próximos tempos, pois caso haja algum tipo
de desaquecimento, o setor da
carne ganhará ainda maior importância”, alerta o técnico.
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O recente relatório de projeções da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), mostra
que serão enviadas mais de
20 mil toneladas de carne aos
EUA até o final de 2015. A
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expectativa, conforme o diretor executivo da Abiec, Fernando Sampaio, é da compra
de cortes dianteiros magros e
a carne deverá ser processada
juntamente com a produzida internamente para atingir
o nível de gordura desejado
pelos fabricantes de hambúrgueres. Estima-se, ao mesmo
tempo, que a partir da abertura do mercado norte-americano, com essa referência outros
importantes mercados se viabilizem em cadeia.

Fotos: Divulgação

José Pedro Crespo

Já para o diretor de Originação da Marfrig Beef Brasil,

José Pedro Crespo, em 2014
as exportações representaram
45% da receita do Marfrig,
e com a abertura dos mercados norte-americano e chinês,
esse percentual deve ser ainda
maior. ”Neste cenário, dentre os principais frigoríficos
brasileiros, o Marfrig deverá
ser o mais beneficiado com
a abertura desses mercados
pela presença da Keystone,
que tem 5 mil funcionários
na Ásia e 7 mil nos EUA. Nós
estamos presentes na Ásia há

mais de 20 anos, com funcionário, força de vendas e clientes”, sustenta o dirigente.
No seu entendimento, em
2015, o destaque será a China e, em 2016, os EUA. “A
abertura do mercado norteamericano é muito importante porque isso representa
um selo de qualidade para a
carne bovina brasileira, e a
partir disso teremos a oportunidade de exportar para
vários outros países”, reforça
Crespo.

Grandes possibilidades em
mercados que pagam bem
A

indústria
brasileira
de carne bovina espera iniciar já no mês de
setembro os embarques do
produto in natura para os Estados Unidos. A afirmação é
do diretor-executivo Associação Brasileira da Indústria
Produtora e Exportadora de
Carne Bovina (Abiec), Fernando Sampaio. “O mercado
norte-americano estava entre
as nossas prioridades para
este ano”, ressaltou. O próximo passo, orienta Sampaio, é
definir a chamada equivalência do sistema de inspeção, o
que é comum no processo de
liberação de exportações. Depois disso, os frigoríficos brasileiros já podem iniciar os
embarques. “De início, todas
as nossas unidades que são
habilitadas para exportar industrializado poderão embarcar matéria-prima. Quem faz
a habilitação é o Ministério
da Agricultura e os Estados
Unidos vêm auditar”.
Por sua vez o diretor de
estatística e apoio à exportação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC),
Herlon Brandão, afirmou recentemente que é esperado
que a retomada das exportações de carne bovina se re-

Herlon Brandão

Antonio Jorge Camardelli

cuperem com a abertura de
mercados como o chinês e o
norte-americano, entre outros. O dirigente ressaltou que
a expectativa é de um superávit de até US$ 8 bilhões para
este ano.

vai ao encontro das necessidades dos norte-americanos,
consumidores vorazes de
hambúrgueres.
“Dianteiro, sempre exportamos para a Rússia e para o
Oriente Médio, e agora temos
os Estados Unidos. Podemos
exportar todo tipo de corte,
e percebemos que a melhor
oportunidade comercial se
concentra nesse tipo de produto. Principalmente quando
você tem uma situação em
que o boi está mais caro, isso
ajuda a rentabilizar a carcaça muito melhor. Em suma,
agora teremos um mercado
grande para uma parte do boi
que aqui vale pouco”, destaca
Fernando Sampaio.

Cortes dianteiros
para hamburgueres
A liberação do mercado
norte-americano para a carne
bovina in natura chega num
momento de pressão para a
cadeia produtiva, especialmente a indústria. Segundo
Sampaio, o que a exportação
proporciona é uma rentabilidade melhor. Essa rentabilidade viria principalmente
pelas vendas de cortes dianteiros, que devem concentrar
o maior volume embarcado
para os EUA. Este produto
existe em abundância e isto

Outros bons mercados
Já para o presidente da
Abiec, Antônio Jorge Ca-

mardelli, a chegada deste
mercado abre precedentes
para o Brasil começar a negociar também com países
da América Central e NAFTA, composto também pelo
Canadá e México. “Diversos
países usam o sistema americano como referência para
negociações internacionais e
podem mudar sua visão em
relação ao nosso produto.
Este será um fator importante também para as tratativas
com o Japão”, lembra.
O começo das exportações
para o mercado americano
também permitirá uma alavancagem para as vendas de
cortes do dianteiro, “o consumo interno prioriza cortes
traseiros e agora teremos um
ótimo mercado para explorar
os cortes dianteiros”, diz. E
juntamente com a abertura
do mercado dos EUA, também o Iraque, África do Sul e
China, já anunciaram a abertura de seus mercados com o
Brasil.
Depois da abertura desses
novos mercados, a atenção
do Governo e da indústria de
carne bovina se volta para o
Japão e a Arábia Saudita.
Para a Abiec, esses países são importantes para reverter a situação atual das

vendas externas. Com esta
intenção, a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, viajou
para o Japão, onde a carne
bovina deve estar na pauta
de negociações com as autoridades do país. O Brasil tenta retomar as vendas de carne industrializada, suspensas
desde 2012, além de abrir o
mercado para o produto in
natura.
Outro país que embargou
a carne bovina brasileira,
a Arábia Saudita, também
pode retomar as compras ainda neste ano. De acordo com
o Ministério da Agricultura,
as autoridades sauditas de
defesa sanitária já realizaram
visitas a frigoríficos brasileiros e devem apresentar, para
breve, um relatório definitivo.
A expectativa da indústria é
retomar os embarques já em
agosto.
Em relação à China, os
frigoríficos estão se preparando para embarcar o produto, depois da assinatura do
protocolo sanitário, no mês
de abril. Oito unidades estão
habilitadas. A expectativa da
Abiec é, já no segundo semestre, embarcar entre 10 e 15
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mil toneladas. A China importa, atualmente, mais de 300
mil toneladas de carne bovina anualmente. Em junho, os
chineses importaram três mil
toneladas de carne, sendo que
o país asiático absorve quase todos os cortes, principalmente miúdos.
Assim como o Japão, a
Arábia Saudita impôs embargo à carne brasileira desde o fim de 2012. Representantes do país estiveram no
Brasil em junho e a suspensão da restrição pode estar
próxima. Os árabes são importadores de cortes dianteiros, com certa participação
de traseiros, como filé mignon e contrafilé, para atender restaurantes e hotéis.

Pressão na indústria
Com o aperto na oferta
e arroba mais cara, além de
demanda enfraquecida, o segmento mais pressionado da
cadeia produtiva neste momento é a indústria. Neste
ano, antes do fim do primeiro
semestre, já são 40 unidades
de abate com atividade suspensa e isto se deve, entre
outros fatores ao ajuste produtivo ao atual nível de oferta em 2015. Ainda que haja
uma previsão de um ritmo
14% menor que em 2014, o
desempenho do setor depende das habilitações das plantas frigoríficas por parte dos
mercados já abertos para a
carne bovina, como Malásia,
China, Indonésia e a Arábia
Saudita.

Paraná, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Rondônia,
São Paulo, Sergipe, Distrito
Federal e Tocantins). Assim,
tanto o Governo como os frigoríficos avaliam que o mercado potencial é de 100 mil
toneladas por ano.
Na opinião de José Milton
Dallari, diretor da Sociedade Nacional de Agricultura,
apesar da boa notícia, é necessário ter cautela. “O Brasil nunca exportou carne in
natura para os EUA, segundo
produtor mundial de carne
bovina do mundo. É necessário aguardarmos para ver
quais serão os procedimentos
sanitários exigidos por aquele governo, porque ele pode
optar em importar o produto
somente de alguns Estados
brasileiros livres de Febre Aftosa sem vacinação ou com
É preciso ter cautela
O Mapa informou que a vacinação”.
O dirigente também alerdecisão para a exportação de
ta
que
a habilitação de novos
carne in natura vale para 13
estados (Espirito Santo, Goi- frigoríficos a exportar para
ás, Mato Grosso, Mato Grosso a China, e agora do nortedo Sul, Bahia, Minas Gerais, americano podem pressionar

carne bovina para os EUA,
mas o produto era somente processado e miudezas,
equivalente a US$ 138,81
milhões e US$ 229,16 milhões, respectivamente e não
in natura. Outra informação
importante é que o Governo
continua em negociação com
outras nações para que importe volume maior de carne
brasileira, a exemplo da AráJosé Milton Dallari
bia Saudita e Japão e, ainda,
ampliar negócios com a Chios preços da arroba do boi no na. Recentemente, o mercamercado interno. A tendência, do chinês habilitou mais dez
para Dallari, é que, com os novas plantas frigoríficas de
dois acordos (China e EUA) carne in natura. No caso do
haja uma demanda maior mercado asiático, auditopela carne bovina brasileira res daquele país estiveram
e isto pode elevar o abate de no Brasil para analisar, por
bovinos, no início de 2016. amostragem, 13 estabeleci“Mas é necessário aguardar mentos de carnes bovina, supara ver como o mercado vai ína e de aves. A expectativa
reagir”, diz.
do Mapa é que nove plantas
de carne bovina sejam habiDados oficiais
litadas ainda em 2015. Cada
Conforme dados do Mapa, estabelecimento pode fechar
nos cinco primeiros meses negócios que giram em torno
de 2015, o Brasil exportou de US$ 18 milhões a US$ 20
US$ 139,89 milhões em milhões.

Megadegustação Angus na ExpoMilão
Uma megadegustação de
Carne Angus para mais de
500 pessoas marcou o final da participação do projeto Brazilian Angus Beef
na Expo Milão 2015. No
Cooking Show Angus, o
chef Fabrizio Nonis preparou um entrecot à milanesa
com maionese, prato típico
do Norte da Itália, com toque de farofa brasileira, que
surpreendeu a plateia. Esta
foi apenas uma das participações da Carne Angus no
evento. As oficinas promovidas pela Associação Brasileira de Angus, Apex-Brasil
e Abiec na exposição movimentaram mais de 450 pessoas de diferentes nacionalidades. Exposição Universal,
iniciada em Maio, encerra-se
somente em Outubro, com
milhares de atrações de dezenas de países.
Presente à Expo Milão, o

gerente do Programa Carne
Angus, Fábio Medeiros, destacou a grande presença de
italianos nas demonstrações.
“O consumidor italiano valoriza a origem dos alimentos
e gosta de provar produtos
diferenciados. Os italianos
amam o Brasil. Por isso, o
pavilhão Brasil é o segundo mais visitado da feira,
ficando atrás apenas dos anfitriões, a Itália”, apontou.
Os petiscos da carne Angus,
foram disputados por todos,
de idosos a crianças. “Mostramos o sabor do Brasil: um
País cheio de alegrias e Aromas”, finaliza Fábio. Durante
a Expo Milão, foi produzido
um programa de TV, veiculado na Itália, sobre o preparo
de pratos com Carne Angus.
A meta da Associação Brasileira de Angus é abrir mercado para os cortes brasileiros
da raça, atingindo a marca de

O consumidor italiano valoriza a origem dos alimentos e gosta de provar
produtos diferenciados

4 mil toneladas/ano dentro
dos próximos cinco anos.
Outros pratos servidos durante o Cooking Show Angus
foram Alcatra à Saltimboca,
ao lado da tradicional feijoada. Também foram à mesa
uma Picanha à Pizzaiola

com pimenta brasileira, com
ajuda do chef Francesco
Montano. Sempre envolvendo a plateia, o chef Fabrizio
Nonis, também apresentador
do Programa Sconfinando
TV, respondeu perguntas e
novamente deu um verdadei-

Escaneie este qr code
e assista no seu celular

ro show culinário.
A equipe do Programa Carne Angus prepara agora as malas para novos desafios. Ainda
neste ano, a carne Angus deverá ser apresentada em feiras
internacionais nos Emirados
Árabes, Alemanha e Rússia.
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Carne Angus no Pará
Foto: Guilherme Minssen/Consultec

O

Programa Carne Angus
Certificada já alcança
o estado do Pará! Em
parceria com o Frigorífico Frigol, a Associação Brasileira de
Angus promoveu, no final de julho, evento de lançamento das
operações naquele importante
estado, no município de Água
Azul do Norte, onde o frigorífico opera desde 2007. Já em
agosto os primeiros abates
dentro do Programa já devem
estar acontecendo. O evento
foi um sucesso de público, reunindo mais de uma centena de
pecuaristas e formadores de
opinião, numa plateia atenta
e participativa, evidenciando
o interesse dos produtores na
agregação de valor à pecuária
paraense. “Com um rebanho
de cerca de 20 milhões de cabeças de gado, os pecuaristas
paraenses já conhecem a técnica do cruzamento industrial e
seus benefícios, oferecendo um
enorme potencial á produção
de carne de qualidade”, avalia
o gerente nacional do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros, que representou a Angus,
juntamente com o Coordenador Regional Centro-Oeste
do Programa Carne Angus,
Maychel Borges.
A remuneração pela quali-

Maychel Borges

da por reservas ambientais.
“O Pará é um estado que
tem forte pressão ambiental.
Cada vez mais se busca animais mais precoces, que ficam
prontos em menos tempo para
se produzir mais e melhor”,
pontua o diretor da Federação da Agricultura e Pecuária
do Pará (Faepa), Guilherme
Minssen, lembrando que apenas 24% da área do estado é
utilizada e que os demais 76%
são reservas.
Uma das propriedades
que conquistou bons resultados ao optar pelo cruzamento
é a atendida pelo técnico da
Angus, o veterinário Antonio
Cruzamento com o Angus concede a zebuínos mais precocidade, uniformidade e melhor acabamento de carcaça
Francisco Chaves Neto – o
Toninho, como é conhecido enPotencial do rebanho
dade dos animais Angus abarealizada pelo experiente zootre os criadors. Ele conta que
pode ser explorado
tidos, através de uma política
tecnista e técnico da Angus
A sustentabilidade da pro- Dr. Tito Mondadori. Ele falou o criador concentra a cria na
clara de bonificação por carcaça, é uma das vantagens espe- dução é um dos importantes di- sobre os critérios a serem ado- fazenda do Pará, mas leva seus
ciais que terão os pecuaristas ferenciais que a Angus e o Fri- tados para a escolha do repro- animais para engorda e abate
paraenses. Assim, os animais gol tem no Pará. Os produtores dutor ideal para o cruzamento na propriedade que possui em
cruza Angus que atendam pa- participantes serão cadastra- industrial. E também partici- São Paulo. Os abates acabam
drões pré-estabelecidos de dos e inspecionados previamen- param do evento o vice-presi- ocorrendo no Marfrig de Proacabamento e idade de abate te ao início dos abates e deverão dente do Frigol, Luciano Pas- missão, SP, onde ele obtém vareceberão até 5% de bônus. apresentar-se regulares quanto con, que abriu a programação lores adicionais pelos animais
“Estamos avançando para ao Cadastro Ambiental Rural destacando o compromisso da entregues sob a chancela do
uma região onde a Angus está (CAR), devem ter propriedades empresa com o sucesso do pro- Programa Carne Angus Certicrescendo muito e onde os livres de trabalho escravo, boas jeto e a parceria com a Angus, ficada. “O interesse pela Angus
criadores estão conscientes instalações e infraestrutura de que deve garantir ao frigorífico está alto na região e vem auda força da raça para elevar a manejo e, obrigatoriamente, a ampliação de mercados e va- mentando”, alerta Toninho.
Se no campo o conceito de
produtividade dentro da por- trabalhar com terminação com lorização de seus produtos.
alta qualidade já está ligado à
teira”, disse Medeiros. Além confinamento ou semi-confinaAngus, movimento similar vem
da unidade em Água Azul do mento. Para Fabio Medeiros,
Cruza Angus
se replicando nas cidades paNorte, o plano é integrar tam- a ideia é aproveitar todo o poeleva produtividade
raenses, onde surge um varejo
bém a planta de São Félix do tencial do estado para produzir
Com um rebanho de 22
Xingu, ambas habilitadas para uma carne realmente diferen- milhões de cabeças de boví- especializado em cortes difeexportação para mercados da ciada em termos de qualidade e deos, o quinto maior do País, renciados, o chamado mercado
de boutique. “O consumidor
Lista Geral, Rússia e Venezue- sustentabilidade.
o estado do Pará vem descoUma das palestras de des- brindo na Angus uma fonte está reconhecendo e usando a
la, cada uma com capacidade
diária de mais de 700 bovinos. taque da programação foi a de aumento de lucratividade carne Angus como sinônimo de
carne de qualidade”, complepara a pecuária. Por meio de
menta Minssen.
cruzamento industrial com zeEstimativas indicam que
buínos, a raça elevou produti68% do PIB do Pará está lividade e agregou qualidade ao
gado à agropecuária, setor que
acabamento de carcaça, o que
também é a principal fonte de
já se reflete do início de uma
renda de metade dos municímovimentação da indústria
pios do Estado. Atualmente,
para pagamento de bonificaa exportação do gado em pé
ções. O ganho de produtivirepresenta uma fatia considedade é visto por especialistas
rável da receita do setor. Em
como a melhor opção para
uma região onde a expansão
de área produtiva está limita>>>
Fabio Medeiros

Guilherme Minssen
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2013, no ápice desse movimento, o estado chegou a remeter
680 mil animais para países
como Líbano, Venezuela, Grécia e Itália. Os embarques caíram muito em funções de restrições e, neste ano, ainda não
passam de 180 mil cabeças.
Entre as vantagens da criação de bovinos no Pará está a
excelente oferta de chuvas, que
chega a 3 mil milímetros por
ano em algumas regiões. Isso,
pontua Toninho, contribui para
a obtenção de pastagens tropicais perenes de alta qualidade.
Criado a pasto, o chamado boiverde do Pará tem excelente
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relação custo-benefício.
Os cruzamentos com Angus estão mais concentrados
no Sul do Pará, na região de
Marabá, mas também há polos
de criação no Nordeste, nas
imediações de Paragominas, e
no Baixo Amazonas, nas proximidades de Santarém. O sêmen utilizado é adquirido das
centrais que atuam por meio
de distribuidores na região. A
preferência é por produtos de
animais provados e por empresas que ofereçam assistência
técnica para a criação.
Planejamento envolve
pastagens cultivadas
O consultor Adrovany Teixeira Cavalheiro, da Soma Consultoria e Gestão Agropecuária,
concorda que os avanços do
choque de sangue no rebanho
do Pará são indiscutíveis para
elevar a produtividade den-

tro de porteira. Ele conta que
acompanhou caso de animais
meio sangue em pastagens de
braquiária com suplementação
que obtiveram ganho de 1,11kg
enquanto Nelore nas mesmas
condições não passaram de
750g. O zootecnista pontua
que, entre as vantagens da raça,
também estão a boa adaptação
às condições climáticas da região e a padronização dos be-

zerros, o que rende lotes uniformes e precoces.
Contudo, o consultor e
mestre em pastagens destaca
que a opção pela cruza com
o Angus exige atenção e um
manejo eficiente para evitar o
comprometimento da base de
matrizes zebuínas sob o risco
de prejudicar a qualidade das
gerações futuras. “Hoje, ainda existe pouco critério para

Fotos: Divulgação

Antonio Francisco Chaves Neto

Tito Mondadori

uso da Angus de modo a se ter
boa longevidade do rebanho. É
preciso planejamento e um trabalho que prepare as matrizes
para receber o Angus”, alerta, pontuando a necessidade
de critério zootécnicos claros
para a definição das vacas que
serão submetidas a IATF (Inseminação Artificial em Tempo
Fixo). O zootecnista reforça
que a expansão dos investimentos na qualidade da produção ainda passa pela melhor
remuneração por parte dos
frigoríficos. “Esta é a proposta que estaremos apresentando em parceria com o Frigol
no evento do dia 25 de julho.
Mostraremos os padrões que
são demandados pelo mercado,
discutiremos como obtê-los e
apresentaremos as premiações
que a indústria oferecerá aos
produtores participantes”, diz
Cavalheiro.

Incentivo à pecuária na Zona Sul do RS
Os ganhos adicionais aos
produtores que participam
entregando animais para abate no Programa Carne Angus
Certificada, foram os principais destaques do Workshop
Regional Carne Angus promovido em 15 de junho, na Rural
de Pelotas, pela Associação
Brasileira de Angus. Foi uma
noite fria, típica para a época
no Sul do País, mas que teve
casa cheia, num evento reuniu
mais de uma centena de pessoas, entre produtores, investidores e técnicos de campo.
“Foi uma excelente oportunidade de integração e esclarecimento. Além de tirar
dúvidas sobre a Plataforma de
Gestão Agropecuária (banco
de dados que armazena todas
as informações sobre o agronegócio brasileiro) e o sistema
de bonificações do Programa Carne Angus, o encontro
também foi um momento de
aproximação entre a Angus, os
criadores e os investidores da
região”, descreveu o presidente do Núcleo Sudeste Angus,
Luiz Renato Leite Reis.
Falando sobre o Programa
Carne Angus e os ganhos adicionais que ele é capaz de trazer aos pecuaristas que traba-

lham para aperfeiçoar ainda
mais a qualidade das carcaças
de seus animais, Reynaldo Titoff Salvador, sempre focado e
otimista, deixou claro porque
ele foi um dos fundadores e é o
atual diretor do Programa de
carne de qualidade da Angus.
Sua participação e empolgação se transformaram num dos
destaques do encontro, e ao
lado do Diretor de Marketing
da Angus, Ronaldo Zechlinski
de Oliveira, e da presidente do
Conselho Técnico da entidade,
Susana Macedo Salvador, o dirigente ainda relatou exemplos
de criadores do Paraná, que
vêm garantindo altos índices

de bonificação nos lotes entregues para abate no Programa.
A política de ganhos extras
também foi alvo da manifestação do gerente de fomento
do Marfrig RS, Diego Brasil.
O técnico enfatizou que atualmente, nem todo o boi abatido
na região Sul do Estado gaúcho recebe classificação para
o Programa, e que os criadores precisam qualificar o
processo de produção de seus
animais para alcançar a maximização de seus ganhos. Nesta
linha, no estilo “puxão de orelhas”, a Coordenadora Regional do RS do Programa Carne
Angus, Ana Doralina Menezes,

Técnicos e dirigentes marcaram presença

apresentou o caso de um pecuarista gaúcho que deixou de
faturar mais de R$ 100 mil
em um ano, só por descuido
no acabamento das carcaças e
ganho de peso de seus animais.
A técnica completou indicando
oportunidade de rentabilidade
extra aos criadores, que, conforme destacou, pode chegar a
R$ 200,00 por cabeça. “Esta
região já vem obtendo bons
resultados no Programa, pois
ao desenvolver a integração
lavoura-pecuária, o resultado
é um trabalho mais detalhado
e preciso”, observou Ana Doralina. O evento ainda contou
com palestra da Técnica do
Programa Carne Angus Ana
Carolina Mendes Dias.
Carne Angus no arremate
Mas não foram somente as
palestras que encantaram os
participantes do encontro em
Pelotas. A degustação de carne
Angus realizada na sequência
deu um brilho todo especial ao
evento, que gerou debates animados, que integraram tradicionais pecuaristas da região e
novos investidores na genética
Angus. Segundo o dirigente do
núcleo Angus da região, Luiz
Renato Reis, a aproximação

foi tão positiva, que já no dia
seguinte ao workshop cinco
novos criadores se associaram
ao núcleo, que já conta com
mais de 50 criadores. “Foi um
evento descontraído. Depois
das palestras, o assunto se
prolongou em pequenos grupos, numa noite muito agradável e produtiva”, pontuou o Diretor de Marketing da Angus,
Ronaldo Oliveira.
Mais de mil produtores
O projeto Workshop Regional Carne Angus já esteve
em cinco importantes cidades
brasileiras, com presença de
mais de 450 pessoas. A proposta de aproximação com
os criadores é incrementada pelo trabalho de visita às
propriedades que criam Angus e cruzas Angus em todo o
Brasil. “Queremos estar mais
perto do produtor, vivenciar
junto com eles o dia a dia,
as dificuldades e as oportunidades”, justificou o Gerente
Nacional do programa Carne
Angus Certificada, Fábio Medeiros. Ao todo, a Associação
Brasileira de Angus planeja a
promoção de 16 eventos em
2015, que devem reunir mais
de mil produtores.
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Concurso de Carcaças
da CooperAliança
E

stá em realização, em
Guarapuava, PR, o 2º
Concurso de Carcaças
Angus. O início do concurso
coincidiu com o fechamento
da presente edição do Jornal Angus@newS, que em
sua próxima edição, a de Setembro/Outubro, estará publicando todos os detalhes
e imagens deste importante
evento. O concurso reúne pecuaristas da região de Guarapuava, vinculados a CooperAliança Carnes Nobres,
parceira da Associação Brasileira de Angus, através do
Programa Carne Angus Certificada, e aponta o dia 15 de
agosto para sua conclusão,
com a entrega de prêmios
aos vencedores. A disputa se
realiza em paralelo à Expo-

sição Feira Agropecuária e
Industrial de Guarapuava, a
Expogua, no Parque de Exposições Lacerda Werneck,
naquela cidade.
Seleção considerou
abates de 2014
A seleção dos participantes da competição, conforme
a gerente do departamento
técnico da CooperAliança,
Marina Azevedo, foi feita levando em conta aqueles que
atingiram a meta de 55%
de animais Angus entregues
para abate na cooperativa em
2014. E segundo ela, reforçando os bons resultados que
vem sendo obtidos na região
com o Programa Carne Angus Certificada, “também é
um momento de comemora-

ção da parceria que a cooperativa tem há três anos com
a Angus”.
A avaliação das carcaças
inscritas está a cargo de uma
comissão técnica, composta
por representantes da CooperAliança e da Associação
Brasileira de Angus. Entre
os critérios levados em conta
para a escolha dos campeões
de 2015 estão: peso de carcaça, conformação, acabamento, rendimento e maturidade
(hiperprecoce, superprecoce e
precoce).
Concurso fomenta
a genética Angus
O concurso de carcaças,
cuja primeira edição foi realizada em 2014, chega a sua
segunda edição como conso-

Fotos: Divulgação

Dirigentes do Carne Angus e da CooperAliança

lidação da estratégia de incentivo à criação de animais
de genética Angus no Paraná.
“É uma forma diferenciada de estimular e ampliar a
produção de Angus”, aponta
Marina Azevedo. E ela ob-

serva que muitos criadores já
disseram que querem aumentar suas médias de entrega de
Angus para abate no Programa neste 2015, para poder
garantir a participação no
concurso de 2016.

BPF no Frigorífico São João
No primeiro semestre deste ano, o Programa Carne Angus Certificada realizou nas
instalações do Frigorífico São
João, em São João do Itaperiú,
SC – o mais novo parceiro – o
II Treinamento de Boas Práticas de Fabricação (BPF). O
trabalho reuniu mais de uma
centena de pessoas entre funcionários, membros da Angus
e diretoria do frigorífico e foi
dividido em três turmas e pelos seguintes setores: Desossa, Embalagem, Expedição,
Controle de Qualidade e a
Diretoria. Para a coordenadora regional do Programa
Carne Angus Certificada no
Rio Grande do Sul, veterinária
Ana Doralina Alves Menezes,
o formato em módulos favoreceu o treinamento. “Conseguimos demonstrar a importância e utilização das boas
práticas na produção da carne. Já Ana Carolina Mendes

Dias, técnica da coordenação
nacional do Programa Carne
Angus Certificada, ressaltou
os benefícios da iniciativa. “O
treinamento foi muito positivo
e percebemos o empenho da
diretoria do Frigorífico São
João em aperfeiçoar a qualidade da carne Angus”, avalia.
O São João passou a ser
a nona empresa da indústria
frigorífica a integrar o maior
programa de certificação de
carnes do País. O acordo de
parceria foi assinado em de-

zembro de 2014 pelo então
presidente da Angus, Paulo de
Castro Marques, pelo diretor
do Programa Carne Angus
Certificada, Reynaldo Titoff
Salvador, e pelo proprietário
do São João, empresário Laércio José Espíndola. O frigorífico São João conta com
uma planta frigorífica com
capacidade estática de abate de 300 cabeças por dia e
a produção da carne Angus
com marca própria já atende
as regiões litorânea e da serra

catarinense.
De acordo com o gerente
comercial do frigorífico, Ricardo Faria, a meta da unidade é de abates mensais de 200
cabeças. E as perspectivas
são excelentes, já que assim
que a carne Angus chega ao
estoque dos distribuidores, é
imediatamente comercializada. “Já temos alguns clientes
cativos para essa carne”, diz
o gerente, satisfeito com valor
agregado proporcionado pela
genética Angus. O frigorífico
já tem mais de 30 produtores
entregando animais Angus,
tendo como pioneira a Agropecuária Carboni Ltda, de Videira, que enviou exemplares
considerados excelentes por
Ana Carolina Dias, “com ótimo acabamento e conformação de carcaça ideal”.
Além da Agropecuária
Carboni, também entregam
animais Silmar Demeneck,

Antônio José Soligo, Luiz Biasiolo e Claudemir Cesca. “E
considerando que em relação
ao plantel que possui, Santa Catarina foi o estado que
mais vendeu sêmen de Angus,
os prognósticos de crescimento só podem ser os melhores
possíveis”, diz Ricardo Faria.
Segundo o Gerente Nacional do Programa Carne Angus,
Fabio Medeiros, os animais
abatidos na unidade do São
João contam com premiações
especiais pela qualidade. “O
frigorífico premia os animais
(machos e fêmeas) com valores de até 10% acima da arroba, ao qual se soma o incentivo do programa de novilho
precoce daquele estado”, diz
o técnico. Somados, os incentivos chegam a 13,5% acima
da base de negócio, das maiores premiações por qualidade
Angus do Brasil, calcula Medeiros.
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Susana Salvador é reconduzida
à presidência do Conselho Técnico
Fotos: Divulgação

do Conselho/Conselheira técnica entre os anos de 1992 a
1998, na gestão respectivamente dos presidentes Ângelo Tellechea, (1992/94) Antônio Martins Bastos Filho (1994/96) e
Fernando Bonotto (1996/98).
Presidente do Conselho entre os
anos de 1998 a 2013 na gestão
om cerca de 20 anos de dos presidentes: José Roberto
atuação junto ao Conse- Pires Weber (1998/2002), que
lho Técnico da Associa- a convidou para exercer o carção Brasileira de Angus, tanto go. Também atuou nas gestões
como conselheira quanto como de Reynaldo Titoff Salvador
presidente do Conselho, cargos (2002/04), Jose Paulo Dornelque exerceu ininterruptamente les Cairoli (2004/08) e Joade 1998 a 2012, está de volta quim Francisco Bordagorry de
à presidência desse Conselho Assumpção Mello (2008/10) e
a médica veterinária e selecio- nos dois primeiros anos da gesnadora de Angus, Susana Ma- tão de Paulo de Castro Marques
cedo Salvador. Com vasto co- (2010/12). Durantes estes anos
nhecimento da raça Angus e do ela organizou, estruturou e regumercado, além de ser uma das lamentou o departamento técnidirigentes da tradicional Cia. co da Associação.
Com o retorno de José Ro- dindo responsabilidades. “Isto
Azul, em Uruguaiana, RS, Susana retoma a atuação junto ao berto Pires Weber à presidên- só é possível porque temos um
Conselho Técnico da Angus com cia da Angus no corrente ano, Conselho e Corpo Técnico muito
muitos planos. Entre suas me- e dado o excelente entrosamen- qualificado, atuante e maduro.
tas principais está a busca por to que sempre existiu entre os O CT já esta funcionando desta
uma maior integração (o apri- dois, um novo convite foi feito forma e todos tem se mostrado
moramento das relações) entre para Susana voltar a presidir o muito participativos e comproo Conselho Técnico, a Diretoria Conselho Técnico. “Desde a pri- metidos. É gratificante trabaExecutiva, o Programa Carne meira gestão do presidente We- lhar com um grupo competente
Angus Certificada, e o corpo de ber pude constatar o quanto ele e com opinião própria, pois isto
técnicos da Associação. “Temos delega e confia as decisões téc- promove debates e enriquece o
que trabalhar, todos, com um nicas ao conselho acatando nos- trabalho”, sintetiza.
único propósito: minimizar as sas sugestões. Com isso nos
E para ela, com os técnicos
frustrações e insucessos e ma- sentimos mais comprometidos não será diferente. Todos terão
ximizar os ganhos de todos os e incentivados a realizar este oportunidade de uma maior
envolvidos com a raça Angus, trabalhar de doação”, enfatiza participação,
possibilitando
sejam eles selecionadores, cria- a veterinária.
também um incremento nas
dores, terminadores, técnicos,
suas remunerações.
Envolvimento, integração
indústria, varejo, consumidor fiEstá nos planos ampliar a
e gestão participativa
nal. Se estivermos integrados, e
atuação dos técnicos, que passaAlém da integração entre riam a se envolver também em
cada um dando o melhor de si
os
vários
setores da Angus, Su- áreas como o fomento, a promono seu setor, o sucesso será ainsana quer promover uma maior ção e organização de eventos,
da maior”, proclama Susana.
participação de todos os envol- orientação de criadores em acavidos, delegando tarefas e divi- salamentos, cruzamentos e parA técnica e o Conselho
Só para situar o leitor sobre
a trajetória de Susana à frente
do Conselho, bem como do seu
conhecimento e experiência denIntegração, renovação e maior
tro dessa área, vamos dar um
pequeno histórico da atividade valorização dos técnicos e
da veterinária junto a esse imconselheiros são as metas
portante órgão da Associação
Brasileira de Angus: (Técnica básicas de Susana Salvador

C

uma comunidade no Facebook,
buscando ampliar a comunicação entre o Conselho Técnico, o
corpo técnico e demais setores.
Uma maior aproximação
com entidades de pesquisa também está na pauta, dando continuidade ao projeto de pesquisa
na área de seleção genômica
com a UNESP, de Jaboticabal
Eventos técnicos
e Embrapa. “Dentro das nosampliados
Ficou definido dentro da sas prioridades também semampliação das atividades dos pre vai estar apoiar, ampliar
técnicos, um curso de avaliação e aperfeiçoar o programa de
da raça Angus para cinco ex- melhoramento genético oficial
posições, a criação de jornadas da Associação, o Promebo. Por
técnicas no interior, eventos es- isso estamos programando a
tes que serão organizados pelos realização de um curso do Propróprios técnicos, a realização mebo em Alegrete, RS, em parde dois eventos técnicos no ano, ceria com a ANC – Herd Book
a Reunião Anual dos Técnicos, Collares”, relatou a dirigente do
que já fazia parte do calendário, Conselho Técnico da Angus.
mais uma Jornada Técnica, que
Técnicos animados
passa a integrar o calendário.
e renovação à vista
Também foi sugerida a criação
O retorno de Susana Salde uma coluna só para os técnicos no Jornal Angus@newS, vador ao comando do grupo de
para uma maior valorização das técnicos credenciados da Angus
atividades desempenhadas por igualmente foi comemorado peesses profissionais, dando maior los técnicos, quando de sua reuvisibilidade aos seus trabalhos e nião anual, realizada recenteiniciativas. Dentro da busca por mente em Santa Catarina. Uma
maior integração entre os vários
setores também já foi criada
>>>
ticipação efetiva no Programa
Carne Angus Certificada. “Os
técnicos tem muito a contribuir
com o Conselho e com a raça.
Temos um tesouro, um recurso
maravilhoso que está sendo subaproveitado - nosso quadro de
técnicos”, afirma a dirigente.

18

fonte importante dos técnicos
(que pediu para não ser identificada) revelou ao Angus@newS
que “os técnicos ficaram animados com o retorno de Susana à
presidência do Conselho, porque
a consideram uma colega de
trabalho, se sentiram mais prestigiados e tem certeza de que
boas novidades vem por aí”.
“Não tinha mais planos de
retomar o Conselho, pois entendo que já cumpri com minha
missão à frente do departamento técnico, mas não pude negar o
pedido do presidente Weber, que
sempre prestigiou nosso trabalho. Reassumi com um grande
propósito: de fazer uma renovação, aproximar os jovens que
serão nossos sucessores na condução da Associação”, observa
Susana.
Com o objetivo de aproximar
e integrar cada vez mais os jovens nas atividades da entidade,
tanto com o propósito de preparar sucessores para os diversos
cargos dentro da Angus, bem
como buscar modernidade na
atuação da entidade, estão as-
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sumindo como convidados junto
ao Conselho Técnico, os selecionadores de Angus e agrônomos
por formação Camilo Vianna e
Francisco Amaral. Eles passam
a constituir um Comitê Jovem
dentro do Conselho, que irá
acompanhar a área técnica, se
entrosando e prestando novas
contribuições às atividades desse setor.
São Xavier, Três Marias
e Nemitz
Camilo Vianna está vinculado à Cabanha São Xavier, de
Caio Vianna, em Tupanciretã,
RS, uma tradicional propriedade daquela região, que se dedica
à criação de Angus desde 1949.
A atividade iniciou com o avô
de Camilo e segue como tradição na família, que tem hoje
um plantel de 250 ventres PO.
O convite para integrar o Conselho Técnico como convidado
foi muito bem aceito por Camilo, que vê uma grande oportunidade de estar inserido num
processo técnico dentro da raça.
Além de aprender com os mais
experientes, o jovem destaca
que também pretende contribuir
junto ao Conselho Técnico, com
a experiência que tem de campo,
dentro da propriedade da família, sempre procurando melhorar a raça e sua seleção.
Camilo considera uma excelente ideia por parte da As-

sociação a inclusão de novos
e jovens integrantes. “É uma
grande oportunidade de renovação, onde vamos aprender com
os mais experientes e ao mesmo
tempo agregar novidades com
nossa juventude e vontade de
trabalhar em prol da raça. Espero contribuir bastante e fazer
jus ao convite”, observa Camilo
Vianna.
Já para Francisco Amaral, da Estância Três Marias,
de Santa Vitória do Palmar, a
concepção é a mesma. “O convívio com as pessoas mais experientes da área técnica, fazer
parte da Associação pensando
na melhoria geral da raça, isso
vai ser muito gratificante”, diz o
técnico e selecionador de Angus.
Sobrinho do conhecido selecionador de Angus Ulisses Amaral,
ele vê esse convite como uma
vantagem e uma enorme oportunidade. “Além do aprendizado e
da troca de experiências, vamos
integrar um grupo de técnicos

pertencente a uma associação
que pensa na melhoria da raça
em primeiro plano”, sintetiza
Amaral. A Três Marias também
é uma tradicional propriedade
de criação de Angus na região,
com 50 anos de existência, um
plantel de 65 ventres PC mais
1.100 vacas em produção.
Márcio Sudati Rodrigues é
outro novo técnico e selecionador de Angus que vai contribuir
para o quadro técnico da Angus e para o melhoramento da
raça dentro do novo Conselho
Técnico. Médico Veterinário, ele
realiza um trabalho forte de seleção na propriedade da família,
a Agropecuária Nemitz, de Manoel Viana, RS. A Nemitz, que
reiniciou um criatório de Angus
há cerca de quatro anos, utiliza
todas as modernas ferramentas de seleção e melhoramento
da raça. Com um plantel PO
de cerca de 270 cabeças, entre
machos e fêmeas, baseia toda a
sua seleção na transferência de

O novo Conselho Técnico
Em reunião de diretoria realizada em 27 de abril, a Associação Brasileira de Angus apontou a nova formação do
Conselho Técnico da entidade, que passa a ser de responsabilidade dos nomeados a seguir:
Presidente: Susana Macedo Salvador
Conselheiros: Antonio Martins Bastos Neto, Cristopher
Filippon, Roberto Vilhena, Marcio Sudati Rodrigues, Ulisses
Rodrigues Amaral e Fernanda Nogueira Kuhl.

embriões de origem argentina e
norte-americana.
É confiando nessas tecnologias de seleção e aperfeiçoamento da raça, como a transferência de embriões, o Promebo,
a Prova de Avaliação a Campo
da Embrapa e a Prova do Centro de Performance CRV Lagoa,
que Márcio quer pautar suas
colaborações junto ao Conselho
Técnico. “Precisamos utilizar
melhor os programas que a Associação já possui, tanto para o
crescimento da raça no Brasil,
quanto para a valorização da genética brasileira”, destaca. Ele
comenta ainda que atualmente
são vendidas quatro milhões de
doses de sêmen no Brasil e desse
volume apenas um milhão é de
sêmen nacional. “Por isso temos que divulgar mais as nossas
provas e mostrar os resultados,
para valorizar a genética dos
nossos produtos”, diz.

CADASTRO DOS TÉCNICOS ANGUS 2015
Nome

Telefone

E-mail

Cidade/ Estado

Adevolmir Lima da Silva
Aristorides Tadeu Ribeiro de Melo
Antonio Francisco Chaves Neto
Dimas Rocha
Fábio da Silva Azeredo
Fernando Furtado Velloso
Flávio Alves
Ivan Pedro Verdi Guazzeli
Joel Rocha Scroferneker
José Carlos Guasso
Josemim de Lima Guerreiro
Luiz Sérgio Santos de Faria
Luís Augusto Copetti
Luiz Walter Leal Ribeiro
Pedro Adair Fagundes dos Santos
Renato Paiva
Rednilson Morelli Góis
Tito Mondadori

(49) 3018.2001/ 8839.7790
(49) 9146.5455
(43) 3275.1811/ 9972.0309
(51) 99043356
(53) 9946.6031
(51) 3392.6502/ 9835.8100
(55) 3422.7595/ 9974.3024
(54) 9117.0773
(51) 3724.2495/ 9975.1985
(51) 9748.3341
(55) 3431.1835/ 9977.6644
(53) 3225.3805/ 8414.9065
(45) 9972.3425
(55) 9112.3916/ 9906.1472
(51) 9837.6501/ (55) 9969.1464
(55) 9977.7281/ 3411.5403
(17) 3224.3366/ 99201.9181
(34) 8866.7797

adevolmir@yahoo.com.br
fazmandassaia@gmail.com
vetchaves@uol.com.br
fazrocha@yahoo.com.br
bageazeredo@hotmail.com
fernando.f.velloso@gmail.com
santoantao@via-rs.net
ivanpvguazzelli@outlook.com
joel.neker@gmail.com
j.c.guasso@bol.com.br
josemim.guerreiro@bol.com.br
lssdefaria@yahoo.com.br
luis.veterinario@terra.com.br
luizwalterribeiro@gmail.com / luizwalterr@terra.com.br
pedroadair.zoot@hotmail.com
rppaiva@uol.com.br
rednilson.gois@centralembryo.com.br
titomondadori@gmail.com

Lages/ SC
Lages/ SC
Arapongas/ PR
Viamão/ RS
Bagé/ RS
Porto Alegre/ RS
Alegrete/ RS
Vacaria/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
São Borja/ RS
Pelotas/ RS
Cascavel/ PR
S. do Livramento/RS
Sto Ant. da Patrulha/ RS
Uruguaiana/ RS
São José do Rio Preto/ SP
Uberlândia/ MG
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Corpo técnico motivado
A

determinação e o
comprometimento dos
profissionais de campo
foi o ponto alto da tradicional Reunião Anual dos Técnicos da Associação Brasileira
de Angus, realizada este ano
nos dias 6, 7 e 8 de julho, em
Santa Catarina. Isto, aliado
ao retorno da médica veterinária e selecionadora de Angus Susana Macedo Salvador
à presidência do Conselho
Técnico da Angus, teve como
resultado uma verdadeira
chuva direcionada de ideias e
questionamentos, cujos acalorados debates só perdiam
intensidade com a chagada a
um consenso.
Ficou igualmente a certeza de que o quadro técnico
da Angus pode e vai contribuir de forma efetiva para
o bom andamento de novos
projetos e ações da entidade. Para Susana Salvador,
foi um momento de debater
divergências e, exatamente
por isso, uma oportunidade
de troca muito rica. “Gosto
de trabalhar com profissionais que se posicionam e têm
ideias. Concordar com tudo
não promove o crescimento”,
apontou. Susana ainda destacou que um de seus objetivos

O quadro técnico da Angus pode
e vai contribuir de forma efetiva
para o bom andamento de novos
projetos e ações da entidade
à frente do Conselho Técnico
da Angus é melhorar a comunicação entre os profissionais
e com outros departamentos
da associação, incluindo diretoria e o Programa Carne
Angus Cerificada.
Além das atividades de
campo, com destaque às simulações de avaliações de
animais, o encontro contou
com rápidas palestras: sobre o Programa Carne Angus
Certificada, por seu gerente
nacional Fabio Medeiros; sobre os programas de fomento
Angus, pela técnica Jennifer
Teixeira; sobre registros de
animais, pelo superintendente da Associação Nacional
de Criadores – Herd-Book
Collares, Amilton Elias e sobre o Promebo, por sua coordenadora, Fernanda Kuhl.
Um prêmio!
O trabalho teve como ce-

lho Técnico para o avanço
da raça. Não tínhamos ideia
da responsabilidade que eles
têm. Afinal, o sucesso deles
é o nosso sucesso como criadores”, sintetiza Nivaldo.
Observador, o agropecuarista
relata que viu debates acalorados e muitas ideias divergentes. “Só terminavam o
debate quando chegavam a
um consenso”, avalia, orgulhoso, reforçando a liderança
da médica veterinária Susana
Macedo Salvador na condução de um grupo de técnicos
masculino e muito determinado. Como criador, Dzyekanski
garante que a convivência lhe
abriu a cabeça. “Se um técnico marcar um terneiro e
não souber o que está fazendo, vai colocar um animal de
má qualidade na raça. Como
criador, não quero vender um
produto em dúvida. Não quero que meu cliente tenha problema. Se o técnico nega um
registro, na verdade, ele está
é me protegendo e também
me orientando a fazer melhor”, aponta Nivaldo.

nário a Brasil Florestal, uma
propriedade localizada em
Itaiópolis, SC, na microrregião do Planalto Norte Catarinense, onde além de 280
cabeças de gado selecionado
Angus, de um rebanho total
de 600 bovinos, trabalha-se
com florestas de Pinus. Anfitrião do grupo de técnicos,
o proprietário, selecionador
Nivaldo Dzyekanski, acompanhou com vivo interesse o
trabalho nas mangueiras e
surpreendeu-se com a profundidade e detalhamento das
ações realizadas para seleção
de terneiros (bezerros) e uso
do Promebo. Criador de Angus há apenas oito anos, ele
garante que, depois do que viu
neste encontro, vai cadastrar
o maior número de touros
possível no Promebo. “ReceMafra e Campos Novos
ber os técnicos foi um prêmio.
Durante os três dias de
A gente não sabia o quanto atividades em Santa Cataera importante um Conse- rina, os técnicos Angus ain-

da estiveram em Mafra, na
Agropecuária Iracy, de Gelson Bannach; e em Campos
Novos, na Querência Santa
Clara, de Daniel e Emanuelle Dallagnol. Os veterinários
e técnicos da Angus Flávio
Montenegro Alves e Adevolmir Lima da Silva foram encarregados da parte prática
do evento, e prospectaram as
cabanhas onde os participantes tiveram a oportunidade de
analisar os animais, colocando em prática seus conhecimentos, de acordo com os critérios de seleção apregoados
pela entidade.
O encontro dos técnicos
também foi prestigiado pelo
presidente do Núcleo Catarinense de Criadores de Angus,
Dorival Carlos Borga. Para
ele, o momento serviu para
a troca de ideias e também
para termos uma avaliação
nacional da qualidade dos
nossos animais. “Por meio
dessa troca de informações,
os produtores conseguem
avançar significativamente”,
diz o dirigente, destacando
a união do grupo em pról da
qualificação e do crescimento
da raça em todo o Brasil.

>>>
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Terneiro, a porta
de entrada
Independentemente
dos
projetos propostos, Flávio Alves, que além de tradicional
selecionador de Angus e técnico da entidade, também é
vice-presidente da Associação
Nacional de Criadores – HerdBook Collares, destaca a importância do terneiro Angus
certificado, que define como
sendo a porta de entrada para
o Programa Carne Angus Certificada e o futuro da raça em
termos de produção de carne de
qualidade. “A raça está tendo
uma grande aceitação especialmente no estado catarinense,
criada pura ou cruzada com
outras raças europeias. E dependendo dos resultados desses
cruzamentos, desde que os produtos se encaixem nas especifi-

cações do Programa Carne Angus, estes terneiros poderão ter
a certificação Angus e serem
comercializados para abate no
Programa com os frigoríficos
parceiros”, avalia o técnico.
Para ele, é mais do que importante que os técnicos Angus estejam afiadíssimos na
correta seleção dos terneiros
Angus certificados. “Analisamos cuidadosamente as características desses animais
durante o evento, num trabalho que deve se repetir no
campo, nas fazendas de criação de Angus”, avalia Flávio
Alves. A seleção dos terneiros
Angus certificados durante o
evento foi demonstrada pelo
técnico do Programa Carne
Angus, Vinícius Faria.
Em SC, Angus não é
promessa, é realidade!
Já o técnico da Angus em
Santa Catarina Adevolmir
Lima da Silva (o Deva), ficou
satisfeito que a programação e
o atendimento aos seus colegas
e dirigentes correu conforme o
previsto. “Este evento serviu
para trocarmos informações,
conhecimentos e experiências,
mas também para podermos
mostrar o potencial da raça

Todos os técnicos têm exata noção
da importância do Terneiro Angus
Certificado para a produção de
Carne de Qualidade

Angus em nosso estado, desde
a produção de material genético de qualidade, geração de
animais comerciais e de terneiros Angus certificados, chegando ao final do processo com os
abates na indústria, no Programa Carne Angus Certificada”,
assegura ele.
Deva também ressalta a
enorme hospitalidade e profissionalismo de toda equipe
da Brasil Florestal, local que
acolheu todos os técnicos e
participantes do encontro em
Santa Catarina, saudando
igualmente o novo Conselho
Técnico, agora capitaneado
pela Dra. Susana Macedo
Salvador. “Ela nos dá um
enorme respaldo, por sua
competência e engajamento
nos assuntos do interesse da

raça”, registra o dr. Deva. E
avisa que “todos puderam
constatar que a raça Angus
está consolidada em Santa
Catarina, onde não é uma
promessa e sim uma grande e
grata realidade”.
Promebo
em alta
Outra técnica que participou ativamente do encontro e
ficou bastante satisfeita com
a dinâmica e conteúdos do encontro foi a Coordenadora do
Promebo, Fernanda Kuhl. “Podemos utilizar os relatórios gerados pelo Promebo na prática,
examinando os animais em detalhe e o mesmo com o relatório de ventres – como foi a produção das fêmeas nos últimos
dois anos”, sintetiza Fernanda.
Ela também se mostrou satisfeita ao perceber o interesse do
Conselho Técnico da Angus em
termos de comprometimento e
na constante busca de melhorias ao Promebo.

de apenas um, mas de dois
encontros anuais. Desta forma, conforme Susana, além
da reunião técnica, haveria
uma jornada científica, mais
voltada para palestras selecionadas. E se a proposta
for aprovada, o evento já
poderá ser realizado ainda
este ano, em Porto Alegre,
RS, no mês de setembro.

Concurso
Jurado Jovem
Os técnicos ainda sugeriram a ampliação do Concurso Jurado Jovem, atualmente
realizado durante a Expointer, para outras quatro exposições: Pelotas, Alegrete e
Santa Maria no Rio Grande
do Sul e em Lages, Santa
Catarina. Contudo, o modelo
deve ter ampliado o conteúdo técnico, com uma maior
explanação sobre seleção,
Promebo e julgamentos de
classificação. “Nosso objetivo é aproximar os jovens da
raça. Exatamente por isso,
escolhemos cidades universiVia Facebook
Durante o encontro deste tárias”, apontou Susana. Ouano, diversos projetos foram tra ação em vista é a realizaalinhados pelos técnicos e ção de jornadas técnicas pelo
serão levados à diretoria interior, com apoio dos núda Angus. Entre eles, Su- cleos regionais Angus. “Não
sana destaca a criação de tenho dúvidas de que esse é
uma comunidade no Face- o caminho. Temos um time de
book onde os técnicos pos- técnicos competentes e quesam interagir e manter uma remos aproximá-los mais da
comunicação permanente. Associação”, observou a preTambém foi pontuada a ne- sidente do Conselho Técnico
cessidade da realização não da Angus.
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Técnicos Angus em Ação
Por solicitação da presidência do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus, estamos
criando esse novo espaço no Jornal Angus@newS – o Técnicos Angus em Ação – que é destinado a
relatar importantes atividades exercidas e destacadas pelos técnicos da entidade no período.
Mello Guerra, com o apoio
dos técnicos da Angus Fernando Velloso e Dimas Rocha.
Palestra a
Conforme os técnicos, o
futuros técnicos
De olho no futuro e na projeto busca fortalecer e
formação dos técnicos que qualificar a atividade de cria
vão atuar em breve no setor, naquela região, elevando a
o técnico da Angus baseado sua produtividade, integração
na Fronteira Oeste do RS, entre os produtores, valorizaRenato Pinto Paiva, realizou ção, qualidade e remuneração
no dia 13 de julho, palestra dos terneiros produzidos. Isso
que reuniu mais de quatro de- será possível com a comerzenas de alunos da turma da cialização integrada e a vaMedicina Veterinária da Uni- lorização do produto local e
pampa – no campus de Uru- dos diferenciais do “Terneiro
Soledade”.
guaiana, RS.
A região é reconhecida
O encontro foi organizado pelo Centro de Tecnologia como um polo de comerciaem Pecuária (CTPEC), e a lização de pedras preciosas,
palestra de Paiva abordou a mas tem muita tradição na
moderna pecuária e as per- pecuária, produzindo anualformances da raça e genética mente mais de 45 mil terneiAngus neste cenário, com des- ros. Entre os municípios da
taque ao o Programa Carne região, os mais expressivos
Angus Certificada, que está em efetivo bovino são Soleproduzindo carne de qualida- dade, Barros Cassal, Lagoão,
de e remunerando melhor o Espumoso e Fontoura Xavier.
No encontro, Velloso realizou
produtor.
uma apresentação para embasamento do projeto, com
Projeto
informações sobre o mercado
Terneiro Soledade
Com a participação de 16 de terneiros (evolução históprodutores e técnicos da re- rica de preços, relação de trogião, no dia 18 de julho foi ca boi gordo/terneiros, etc) e
realizada nas instalações da sobre a diferenciação deste
Coagrisol, em Soledade, RS, produto. Ele apresentou ala primeira reunião de tra- guns cases que podem serbalho do Projeto Terneiro vir de referência ao Terneiro
Soledade. A iniciativa tem a Soledade, como o Terneiro
liderança do produtor Allan Angus Certificado, da Associação Brasileira de Angus,
o Grupo Araucária no PR, o
Grupo AEME em SC, sistemas de certificação de gado
de reposição no Uruguai e
EUA, e a marca Swift Black
(da empresa JBS).
No encerramento foram
abordadas as perspectivas do
mercado internacional de carne e o bom cenário a médio e
Montenegro Alves.

O técnico Angus é um auxiliar
valioso na seleção genotípica, na
orientação dos acasalamentos
no incentivo do uso das Deps

N

a condição de representante dos técnicos
junto ao Conselho
Técnico da Angus, o médico
veterinário e selecionador de
Angus, Flávio Montenegro
Alves faz, a seguir, a abertura
desta nova seção, sintetizando a postura recomendada à
conduta desse profissional.

com rapidez de acabamento,
com uma qualidade de carne
incontestável, aumento das
exportações, programas de
melhoramento genético com
alta confiabilidade, aumento
do cruzamento com outras
raças, bonificação no abate
para animais cruza Angus,
etc. Tudo isso tem a participação direta do Inspetor
A postura do
Técnico da raça, que além
Técnico Angus
de selecionador fenotípico,
“Tenho 25 anos na função deve também realizar o fode Inspetor Técnico da Angus mento, que nada mais é do
e, durante este tempo, pude que a divulgação de todas as
constatar a importância, vantagens e benefícios que a
responsabilidade e também raça Angus proporciona. Esta
o grande prazer em realizar divulgação pode ser através
tal atividade. Me sinto privi- de palestras, dias de camlegiado em já fazer parte da po, distribuição de materiais
história e evolução da raça promocionais, tais como: JorAngus no Brasil, pois, nestas nal Angus@newS, adesivos e
duas décadas, pude acompa- folders informativos sobre os
nhar algumas oscilações de diferentes programas proporbiótipo, expansão da raça cionados pela raça”, sintetiza
pelo País, diferentes perfis de Flávio Alves.
criadores e, tudo isso, sempre
Em relação à postura que
em busca do Angus que temos o técnico deve ter, Flávio Alhoje, altamente produtivo, ves destaca a ética, seriedafértil, precoce sexualmente, de e boas maneiras, “já que

estamos quase que diariamente nas propriedades dos
criadores, às vezes formando
um vínculo de amizade e confiança”.
Para ele, a atividade não
deve se restringir apenas à
seleção fenotípica, mas também à orientação de acasalamentos, ao incentivo do uso
das Deps na escolha dos touros, esclarecimentos às frequentes dúvidas que surgem
entre os criadores, restringindo-se o técnico a apenas a
orientação técnica.
“Poder acompanhar o
crescimento da raça, e hoje
constatar que a Angus está
reconhecida mundialmente
num patamar de elevado destaque, me deixa muito orgulhoso em saber que, além de
ter participado dessa trajetória, pude também contribuir com o meu trabalho e
perfil como técnico. Só tenho
a agradecer a Angus pelos
amigos proporcionados e pela
minha plena realização profissional”, declarou Flávio
Fotos: Divulgação

Flávio Alves

Renato Pinto Paiva

Técnicos de olho no futuro

>>>

ANUNCIO
SOLUÇÃO
GENÉTICA
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longo prazos para o criador
no Brasil. Foram também
apresentadas as especificações propostas para o Terneiro Soledade em relação à
origem, genética (raças e cruzamentos), sanidade, sistema
de produção e certificação.
Em breve será realizada uma
nova reunião para definição
do cronograma de trabalho e
planejamento de ações.
Primeira certificação
de bezerros Angus em SP
Num trabalho pioneiro no
estado de São Paulo, SP, o
técnico da Angus Rednilson
Moreli Gois, realizou a primeira “certificação de bezerros Angus” naquele estado. A
seleção e certificação dos ter-

MELHORAMENTO GENÉTICO

neiros foi feita na propriedade
da criadora de Angus Erika
Maria Bannwart, localizada
na cidade de Pirajui, SP.
Antes do início da atividade, Erika revelou a Rednilson
que ao ser apresentada à raça
Angus, este fato mudou totalmente os seus planos, que
eram de arrendar a propriedade para terceiros.
“Agora seus negócios estão focados na cria, no cru-

zando de vacas Nelore com
Angus e na produção de bezerros meio sangue”, revela
o técnico, comentando que
“novamente a raça Angus, a
partir de suas qualificações,
segurou um produtor na atividade, viabilizando economicamente a sua fazenda e
gerando produção pecuária
qualificada”.
Rednilson igualmente informou que o “registro de

Foto: Divulgação

Erika Bannwart e Rednilson Moreli Gois
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Técnicos se movimentam por todo
o Brasil, desde Soledade, RS, no
interior paulista e até mesmo nos
confins do Amazônia, no Pará
animais Angus CCG foi intenso no mês de junho deste ano
no estado de Mato Grosso do
Sul. O técnico registrou em
torno de 500 animais, entre
machos e fêmeas, em propriedades localizadas nas cidades
de Camapuã e Costa Rica,
confirmando a aptidão da
região em produzir animais
meio sangue Angus de alta
qualidade.
E no período, Rednilson
também representou a Associação Brasileira de Angus
marcando presença no VI
Encontro de Confinamento
de Novo Horizonte e Região,
realizado em 31 de junho,
na Fazenda Três Pontes, em
Novo Horizonte, SP.
Ele participou ainda do
evento “Vantagens Econô-

micas da IATF”, em 30 de
julho, em São José do Rio
Preto, SP. O encontro contou
com palestras dos experientes técnicos Adriano Rúbio,
da Alta Brasil, e de Bruno Di
Rienzo, da Biogenesis Bagó.
Start no Pará
O técnico da Angus, zootecnista Dr. Tito Mondadori, realizou uma impactante
palestra, no final de julho,
durante o evento de inauguração das atividades do
Programa Carne Angus Certificada, em conjunto como
Frigorífico Frigol, em Água
Azul do Norte, no Pará, PA,
onde o frigorífico já atua há
alguns anos. Leia reportagem nas páginas da Carne
Angus.

Conversão alimentar em pesquisa
A Associação Brasileira de
Angus aplaude a atitude dos
criadores, que autorizaram a
avaliação do consumo e eficiência alimentar de todos os
35 tourinhos Angus que estão
integrando a oitava edição
da Prova de Avaliação para
Touros Angus, em realização
no Centro de Performance da
CRV Lagoa, em Sertãozinho,
SP. Nesta prova, a avaliação
é feita através de uma moderna tecnologia, com o uso do
sistema GrowSafe, que mede
o quanto do alimento ingerido pelo animal é efetivamente convertido em carne. “E
a partir desta ferramenta, a
CRV Lagoa disponibiliza ao
mercado uma genética avaliada para desempenho e eficiência alimentar”, argumenta o
técnico da CRV Lagoa, Cristiano Leal.
Nas edições já realizadas
do CP CRV Lagoa, já foram avaliados mais de 200
animais da raça Angus, dos

quais 23 foram contratados
para integrar o seleto time
de reprodutores e que, juntos, já comercializaram mais
de 700 mil doses de sêmen,
evidenciando que a genética
nacional, quando avaliada
para atender as necessidades dos nossos pecuaristas,
é capaz de competir de igual
para igual com as genéticas
de qualquer parte do mundo.
Dados para pesquisas
Segundo a Assistente
Técnica da Angus, Jennifer
Teixeira, a importância da
adesão dos criadores a essas
avaliações é que os dados coletados nesta prova também
serão utilizados para o projeto de Seleção Genômica e
Estudo de Associação Genômica Ampla do Consumo e
Eficiência Alimentar em Bovinos da raça Angus. O projeto está sendo coordenado
pela pesquisadora Dra. Lucia
Galvão de Albuquerque, da

a Assistente Técnica.
Os animais em prova e os
touros pais destes animais
serão genotipados com painéis de alta densidade, para
a condução de análises de
seleção genômica (GS) e
de estudos de associação
genômica ampla (GWAS).
“Espera-se que os resultados fornecidos pelas diferentes análises resultem em
informações que auxiliem a
inclusão de características
de eficiência alimentar em
programas de melhoramento
Unesp, em Jaboticabal, SP, nômica ampla, regiões cro- genético de bovinos Angus,
juntamente com o Dr. Rober- mossômicas com evidência criados no Brasil”, prospecto Carvalheiro, e tem previsão de efeito expressivo sobre as ta a pesquisadora Dra. Lúcia
estudadas. Albuquerque. Ela observa
de término no final de 2016. características
A meta da pesquisa é ava- “Para isso, aproximadamente que existem ganhos imporliar a habilidade de predição 300 animais da raça Angus tantes aos criadores, porque
da seleção genômica para terão o consumo alimentar a seleção para eficiência
características de consumo individual mensurado por um alimentar permitiria a redue eficiência alimentar, em período de 70 dias, após 42 ção dos custos de produção,
animais Angus, assim como dias de adaptação ao regime através do uso eficiente de
prospectar genes candidatos, alimentar e local do confina- alimentos, além de um imcaso sejam observadas, em mento onde os exemplares es- pacto positivo esperado no
estudos de associação ge- tão sendo avaliados, informa meio ambiente.
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CP CRV Lagoa:
35 touros Angus em avaliação
Foto: Divulgação

N

o início deste agosto (dia
11) ocorreu a primeira
pesagem dos tourinhos
que integram a oitava edição da
prova para touros Angus do CP
CRV Lagoa, em Sertãozinho, SP.
Iniciada em junho, com o ingresso e a adaptação dos exemplares, a prova terá uma pesagem
intermediária em 15 de setembro, com a primeira mensuração
do perímetro escrotal, e 90 dias
após o início do teste será feita
a avaliação final, momento em
que são tomadas todas as 12 características avaliadas na prova.
Nesta edição são 35 tourinhos inscritos por 15 criadores
dos estados de São Paulo (12
animais), Minas Gerais (03 animais), Paraná (06 animais) e
Rio Grande do Sul (14 animais).
São 32 animais da variedade
pretos 3 animais vermelhos.
Veja aqui
as características avaliadas
Peso: peso ao final da prova,
expresso em quilos (kg), ajustado para a idade do animal;
GMD: ganho médio diário
no período pós desmama ajustado para a idade do animal.
Expresso em quilos (kg), indica
o potencial de ganho de peso e
crescimento entre a desmama
e o sobreano ajustado para o
período da avaliação. DEPs elevadas são desejáveis para obter
um maior peso final;
PE: perímetro escrotal. Expressa em centímetros (cm),
essa característica é ajustada
para idade e indica precocidade
sexual e velocidade de crescimento. Touros com DEPs de PE
elevadas são desejáveis;
AOL: área de olho de lombo.

Mensurada através de imagens
obtidas por ultrassonografia
no animal vivo, a AOL reflete o
crescimento muscular do animal
e está relacionada ao rendimento de carcaça, principalmente
de cortes nobres. É expressa em
cm²;
EGS: Espessura de gordura
subcutânea. Mensurada através
de imagens obtidas por ultrassonografia no animal vivo, a EG
que envolve a carcaça é expressa
em milímetros (mm) e impede o
enrijecimento das fibras musculares no post mortem, garantindo a qualidade da carne;
MARM: marmoreio. Avaliada
por ultrassonografia no animal
vivo, essa característica reflete
quantidade de gordura presente
no tecido intramuscular, entre os
feixes musculares, expressa em
percentagem (%). DEPs elevadas estão relacionadas com maciez e suculência da carne;
CONF: Conformação. Indica
o volume total da carcaça produzida pelo animal (tamanho
do esqueleto em uma visão tridimensional do corpo). O tamanho do esqueleto (estrutura corporal) é definido pela avaliação
do comprimento, profundidade
e arqueamento de costelas. A
conformação ideal dependerá
do sistema de produção. DEPs
elevadas indicam progênie de
tamanho maior. Avaliada em escala relativa de 1 a 5;
PREC: Precocidade. Indica
a capacidade ou velocidade de
terminação do animal. Avalia-se
o potencial de deposição de gordura uniformemente pelo corpo.
DEPs elevadas indicam rapidez
de terminação. Avaliada em escala relativa de 1 a 5;
MUSC: Musculatura. Esse
escore reflete a quantidade de
massa muscular no animal e
DEPs elevadas indicam animais
com maior rendimento de carcaça. Avaliada em escala relativa
de 1 a 5;
UMB: Umbigo. Esse escore
deve refletir o tamanho e a conformação do umbigo e/ou bainha

prepucial. Altas DEPs tendem
a gerar animais com umbigos
maiores e prepúcios pendulares,
propensos a problemas e acidentes. Avaliação realizada em escala absoluta de 1 a 5;
TEMP: Temperamento. Avaliação realizada com escala absoluta de 1 a 5 (não utiliza o escore 3) e reflete a intensidade do
temperamento animal. Animais
com DEPs menores tendem a
gerar produtos com temperamento mais dócil;
TIPO: Característica compota por caracterização racial,
aprumos e sexualidade (RAS).
Avaliada em escala absoluta de
0 a 12, ou seja, a soma de até 4
pontos para cada um dos itens.
DEPs elevadas indicam boa caracterização fenotípica;

está participando juntamente
com a UNESP – Jaboticabal
(veja matéria específico sobre
o projeto nesta edição)
O Índice CP = P + GMD +
Pe + C + P + M + U + T + AOL
+ EGS + Marmoreio + Tipo:
as ponderações das características serão acordadas entre
um comitê técnico formado
por um representante dos criadores, um técnico da Angus,
equipe CP, PAINT e GenSys.
O representante dos criadores
é escolhido através de eleição
entre os participantes.

13080 S2 11063”, também
apresentado pela HJ Agropecuária S/A e Hugo Ferreira
dos Santos, RS. Faça contato
com a CRV Lagoa e conheça
os dados de performance desses touros nacionais, com sêmen à disposição do mercado.

O Centro de Performance
A CRV Lagoa se utilizou de
seu know-how em avaliações
genéticas e conhecimento de
GROW SAFE SYSTEM
mercado para desenvolver um
O Grow Safe System mocentro de avaliações de jovens
nitora a ingestão de alimentos
reprodutores que se iniciou no
e o comportamento individual
ano 2000, com o CAT, e, em
dos animais, oferecendo uma
2008, deu início ao Centro de
Genética Nacional
medida precisa sobre o cusNas sete edições já reali- Performance CRV Lagoa, cujo
to do crescimento. O CP é o zadas do CP CRV Lagoa, já objetivo é avaliar jovens reproúnico teste de performance que foram avaliados mais de 200 dutores oriundos de diversas
avalia animais da raça Angus animais da raça Angus, dos regiões do País para caractepara eficiência alimentar no quais 23 foram contratados rísticas de valor econômico e
Brasil através do moderno e efi- para integrar o seleto time de funcionalidade.
ciente sistema GrowSafe. Todo reprodutores e que, juntos, já
Dessa forma, os reprodutoo sistema é automatizado e in- comercializaram mais de 600 res que se destacam em cada
formatizado, o que garante pre- mil doses de sêmen, eviden- edição contribuem diretamencisão dos dados. A adesão ao ciando que a genética nacional, te na produção de carne, pois
Grow Safe System é voluntária, quando avaliada para atender as avaliações garantem selemas todos os criadores autori- as necessidades dos nossos pe- cionar animais com destacada
zaram o procedimento em seus cuaristas, é capaz de competir performance para as caracteanimais integrantes da prova.
de igual para igual com as ge- rísticas de desempenho, somaOs animais serão classifica- néticas de qualquer parte do dos a equilíbrio entre as avados de acordo com o Índice CP, mundo.
liações de carcaça (avaliadas
gerado através da combinação
por ultrassonografia) e CPM
das DEPs do animal
(Conformação, Precocidade
Contratados
ponderadas pelo fator de
Na última edição da prova e Musculatura). O resultado
importância dado para cada CP CRV Lagoa foram contra- final são reprodutores de elecaracterística, de acordo com tados pela central três touros, vada eficiência produtiva, que
a raça.
que já estão com sêmen dis- garantem complementariedaEssas avaliações de conver- ponível para comercialização. de e desempenho na medida
sãop alimentar serão utilizadas São eles “3E Tibone TEA 80”, certa, indo ao encontro da
no projeto de Seleção Genô- apresentado por 3E Agrope- necessidade da nossa pecuária
mica e Estudo de Associação cuária e Humberto de Freitas moderna.
Genômica Ampla do Consumo Tavares, SP; “S2 Gar Integrity
e Eficiência Alimentar em Bo- 13036 Worth 4200”, apresenInformações: 16.2105vinos da raça Angus, que a As- tado por HJ Agropecuária S/A 2234, cp@crvlagoa.com.br ou
sociação Brasileira de Angus e Outro, RS e “S2 Oscar 2034 www.crvlagoa.com.br.
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Iniciado PAC Angus da Embrapa
ligeiramente, dependendo do
desenrolar da prova, informou
a assistente técnica da Angus,
veterinária Jennifer Teixeira.
Após a avaliação final serão
divulgados os resultados e o
desempenho dos animais em
teste nesse sistema, que mede
a capacidade de conversão alimentar somente a pasto, sem
m pleno andamento, a 5ª nenhuma suplementação.
edição da Prova de AvaPara o técnico da Angus
liação a Campo (PAC) Luiz Walter Leal Ribeiro, resAngus - Embrapa Pecuária Sul ponsável pela prova, na priteve início no dia 26 de junho. meira pesagem dos tourinhos,
O atraso de quase um mês em o lote estava bem parelho. “É
relação à previsão do começo claro que sempre tem alguns
desta prova, que seria em maio que se destacam, mas no geral
deste ano, ocorreu devido à es- o lote era parelho”, diz Luiz
cassez de chuvas na região de Walter. Ele também ressaltou
Bagé, RS (local da prova), o as benfeitorias realizadas pela
que prejudicou o crescimento Embrapa no local da prova e o
das pastagens.
campo melhorado com azevém
Com a participação de e pastagens de inverno e reali19 animais, provenientes de zou a avaliação fenotípica dos
10 propriedades criadoras de touros. O período de adaptaAngus no Brasil, a prova vai ção dos animais (quarentena)
se estender até 29 de dezem- foi de 17 dias até a primeira
bro, completando 173 dias de Foto: Divulgação
avaliações. Nesse período os
animais passarão por sete pesagens. A primeira aconteceu
em 13 de julho e as subsequentes são em 10 de agosto, aos
29 dias; 8 de setembro, aos 58
dias; 6 de outubro, aos 88 dias;
3 de novembro aos 117 dias;
1º de dezembro aos 145 dias
e a final em 29 de dezembro,
fechando o ciclo.
Essas datas poderão variar

E

pesagem.
As avaliações
Todos os animais, como
de costume, foram vacinados
contra carrapato, verminose e
raiva, informou o chefe adjunto administrativo da Embrapa
– Bagé, dr. Roberto Collares.
Dois touros da Fazenda Pé
da Serra, de propriedade de
Collares, também estão participando da prova. O intervalo
entre as pesagens é de 28 dias
seguindo a metodologia empregada pela Embrapa.
“Nós mensuramos várias
características dos animais na
avaliação objetiva, que equivale a 75% da prova. Os outros
25% vem da avaliação subjetiva”, esclareceu Collares, que
é o coordenador da prova”.
Para Collares, os animais estão bem padronizados e atingiram peso médio de 239 quilos. “Neste ano, tivemos um
bom interesse pela prova. São

animais parelhos, bem selecionados e com diferenças genéticas que, com o decorrer da
prova, vão começar a aparecer”, constata o pesquisador,
observando que os reprodutores que obtiverem média um
ponto acima do desvio padrão
do lote serão considerados de
Elite Superior e encaminhados
à central para coleta de sêmen
e aos programas de melhoramento genético.
A avaliação objetiva é composta 50% pela média do ganho de peso, 20% pelas avaliações de ultra-som - área de
olho de lombo, composição de
carcaça, espessura de gordura
subcutânea e medida de gordura intramuscular (estes exames
serão realizados somente uma
vez na data da última pesagem
oficial) e 5% pelo exame andrológico e perímetro escrotal
dos animais, realizado na penúltima pesagem. Os animais
que não passarem por esse
exame, ainda terão mais uma
avaliação na pesagem final ou
próxima a esta.
A avaliação subjetiva é realizada por três técnicos da
Angus e se relaciona à morfologia, conformação, precocidade, musculatura, padrão racial
e características desejadas da
raça. É feita em duas etapas,
uma antes da entrada dos animais na prova, e a segunda na
pesagem final.

As propriedades que participam dessa Prova de Avaliação a Campo da Embrapa para
a raça Angus são: Cabanha
Umbu, Fazenda Pé da Serra,
Fazenda da Barragem, Estância Santa Eulália, Estância
Santa Thereza, Chalet Agropecuária, Cabanha Santa Nélia,
Fazenda São João, Fazenda do
Baú e Fazenda Santo Antônio
da Briolândia.
Evolução genética
Na opinião do presidente
da Angus, José Roberto Pires
Weber, a PAC oferece subsídios
aos criadores para a evolução
genética da raça. “Pelo quinto
ano estamos com esta importante parceria com a Embrapa,
instituição com a qual temos o
orgulho de compartilhar esforços em trabalhos como a pesquisa de animais resistentes ao
carrapato. A participação de
nossos associados é de suma
importância para a avaliação
genética de nossos rebanhos
e, consequentemente, para a
evolução do Angus brasileiro”,
ressalta Weber.
No andamento do projeto,
a Angus estará disponibilizando informações atualizadas
sobre tudo o que for relacionado à PAC 2015, com fotos
e comentários técnicos, no site
www.angus.org.br e demais
veículos de Comunicação da
entidade.

NÚCLEOS
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OPINIÃO

Carne de qualidade:

demandas e exigências crescem
Por Paulo
Real

R

ecentemente a indústria frigorífica nacional recebeu a
importante notícia proveniente de mercados de primeiro
mundo, como os Estados Unidos,
por exemplo, sobre a intenção de
darem início às importações de
carne bovina in natura do Brasil.
Com isso, outros países como Canadá, México e Japão se juntaram
na mesma corrente, sem falar em
China e tantos mais.
Essa boa nova durante anos foi
muito aguardada pelo setor. Entretanto é preciso ter cautela. Primeiro, por que as cotas serão, a princípio, muito pequenas, e também
porque ainda temos de “arrumar a
casa” no que diz respeito às condições e volumes produzidos para
atender às demandas dos mercados de alta qualidade. Mesmo
sendo os Estados Unidos grande
consumidor de carnes destinadas
à fabricação de hamburgers, parte desse mercado também estará
se voltando para as carnes de alta
qualidade, destinadas à “food service”, alta gastronomia e ”steak
houses”.
Migrações no consumo
Mesmo em “tempos de crise”,
com redução do poder de compra,
tivemos cerca de 30% no aumento
da valorização da carcaça do boi
(de R$ 110,73 @ histórica, para
R$ 143,60), muitas “migrações”
de consumo estão acontecendo.
Muitos dos consumidores, para
conseguirem ajustar seus orçamentos domésticos, acabam por
buscar outras fontes de proteína:
suína, de aves, embutidos, etc. Outra parcela de consumidores também tentando ajustar o dinheiro
mensal de salário, acabam por migrarem para cortes de carne com
preços populares, e assim, quem
comia filet foi para a alcatra, desse
para coxão mole e assim por diante. Essa situação acabou influenciando nos hábitos de consumo.
Mesmo sendo tão difícil alterar isso, as pessoas passam a experimentar, a buscar experiências
de outros consumidores, dicas de
preparos e pratos baseados em
cortes até então pouco conhecidos
ou utilizados para aquele fim. Esse

é um lado bom da crise para o setor, pois começamos a “aprender”
a comer outros cortes, valorizando
peças que até então julgávamos de
qualidade inferior. Diferente da região Sudeste, Centro Oeste - onde
essa variação naturalmente já
ocorre - nos estados do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul,
os cortes seguiam uma fidelização
de indicação aos pratos, ou seja:
cortes para assar são costela, picanha, maminha, vazio, entrecot, e
assim por diante. Bem como filet
, alcatra, contra filet, coxão mole,
são os cortes indicados para bifes.
Patinho, tatu coxão de fora, paleta,
agulha, etc. para panela e molhos.
Mas isso também está mudando. Hoje acompanhando as
vendas do varejo onde atuo, independentemente do público, percebemos que muitos clientes começam a modificar seus hábitos de
preparo da carne e seu consumo.
Com isso, temos tido muita procura por cortes que até então eram
os ditos de “panela” como paleta,
agulha, peito, tendo agora também outras indicações, inclusive
assar, no tradicional churrasco.
Sim, a “gauchada” teve que achar
uma saída, e que alternativas bem
saborosas, migrando para cortes
como “short ribs” (acém com
osso), paleta assada e granito,
esse sim já mais consagrado nesse
tipo de preparo.
Cortes dianteiros
valorizados
Quando começamos a estimular e perguntar para os clientes
em pesquisas os níveis de satisfação para os cortes do dianteiro de
Angus jovem, o reconhecimento é
muito alto, mesmo nesses cortes
até então habitualmente destinados à “panela”. Certamente, é
uma carne diferenciada por vir de
animais Angus, com idade de no
máximo dois anos, com marmoreio e cobertura. Mas aí é o ponto
em que quero chegar, pergunto:
“independentemente do corte ou
indicação culinária, por influência
de tradição, cultura, região geográfica, quem não gosta da boa
carne de um Angus jovem? Já sei
a resposta: todo mundo!”
Sim, todo mundo mesmo, até
Chinês! Esse vai ser o desafio. Teremos de nos preparar para todas
as demandas que estão sinaliza-

das por carnes diferenciadas, de
qualidade superior. Todos os nossos “novos” clientes, até mesmo
os que não tinham habito de consumo por carne bovina (chineses),
ao provarem uma carne de qualidade, se encantam. Lembrem-se:
temos 200 milhões de chineses
com alto poder aquisitivo, ávidos
por consumir carne de qualidade.
A demanda atrelada também à
alta gastronomia, tanto no mercado doméstico, quanto no de exportação, desperta por parte de grandes companhias, uma verdadeira
“corrida” por animais que irão
originar carnes de alto padrão
nas grandes indústrias frigoríficas
Brasil afora.
Hoje no Sul do País temos vários grupos “disputando” os terneiros, os chamados “bezerros” que
vão ao centro do Brasil para terminação, dando origem a cortes com
qualidade indiscutível a qualquer
mercado. Mas o aumento dessa demanda é constante e cresce muito
rapidamente. Dessa forma, tanto
os mercados externos, quanto os
domésticos, são ágeis, e com velocidade superior a que temos para
nos preparar para suprir as necessidades. Precisamos, portanto, dar
continuidade às melhorias do processo produtivo, já que apenas raça
não garante qualidade.
O gado está preteando
Tivemos grandes avanços
também em termos de genética
nos últimos tempos. Por exigências mercadológicas fomos buscar
nas raças britânicas animais que
originassem as carcaças para que
conseguíssemos atender às necessidades do mercado. Hoje, a
raça Angus predomina nas mais
diferentes regiões do sul do Brasil.
Milhões de doses de touros Angus
também vão fertilizar vacas em
todo território nacional, inclusive
em regiões impensáveis como o
Pará. Como a gauchada gosta de
dizer: “O gado está preteando!”
Essa padronização, baseada no
reconhecimento das qualidades da
raça como produtora de carne de
qualidade , vem colaborando para
que a indústria tenha um pouco
mais de conforto nas suas produções. Felizmente, o tempo quando
olhávamos as mangueiras de frigorífico nas inspeções ante mortem aqui no sul, nos deparávamos

com a maior “salada de frutas
bovina” ficou pra trás. Conseguimos, ou estamos muito perto de
um ajuste importante na padronização do rebanho, em relação ao
tipo racial, principalmente.
Por outro lado, ainda há muito a ser feito, e dentro da porteira
.Temos de encontrar alternativas
de produção compatíveis a nova
realidade e não podemos perder
tanto tempo entre desmame e abate. O mercado está aí, foi criado,
agora temos de acelerar o trem
para atendê-lo. Como já escutei
em alguma palestra : “não podemos ficar passeando com terneiro
e boi daqui pra lá perdendo peso,
tempo e dinheiro”.
A pressa da comercialização
Teremos de após as IATFs,
onde temos uma padronização
geral e racial enorme, usarmos
ferramentas como Keep Grazing/
Feeding para termos terneiros
desmamados com 240-250 kg,
indo a terminação rápida (6 meses) em pastagens de altas performances, originando carcaças com
características e cobertura desejada. Esse ponto é de fundamental
importância para a cadeia. Não
podemos ter interrupção no ganho
de peso. Isso se reflete diretamente no teor de marmoreio e, consequentemente, na qualidade da carne na indústria. Logo, precisamos
ajustar a questão da terminação.
Um volume significativo dos animais que poderiam ser classificados originando carcaça Angus de
altíssima qualidade, não são aprovados. Isto é, não são certificados
por conta da dificuldade ou da insuficiente terminação. Todo trabalho anterior investido em genética,
alimentação, sanidade, no detalhe,
por conta de pouco tempo a mais
na terminação ou aporte alimentar, é perdido pela pressa na hora
de comercializar. Muito do problema da demanda pode ser resolvido nesse ponto específico. Acabamento. É preciso que a cadeia se
junte e que se discutam exaustivamente os pontos, para que todos
os envolvidos entendam o que o
mercado deseja e como podemos
conseguir atendê-lo.
Carne a pasto
Várias correntes de dietas humanas mundo afora indicam con-

sumo de proteína animal (carne de
boi) criado a pasto. Nos Estados
Unidos uma da moda a “Bulletproof Diet”,(by Dave Asprey) ou
seja Dieta a prova de balas, recomenda consumo de carne de boi a
pasto, conferindo aos adeptos, perda de peso, redução de idade biológica e aumento de QI. Imaginem
o impacto dessas informações hoje.
Comer carne, parecer mais jovem e
inteligente!
Em alguns anos, segundo pesquisas (AGE/Mapa SGE/Conab)
seremos superados nos volumes
de exportações de carne bovina
pela Índia (projeção 2025). Carnes commodities, ajudadas pelo
grande rebanho Bubalino daquele país. Em contrapartida, a
demanda por carne de qualidade
continuará crescente, tanto no
mercado doméstico quanto nos
importadores.
Possuímos no sul o Bioma
Pampa, uma condição única de
clima, solo, relevo, raças e sistema
de criação que além disso conta
com água de chuvas bem distribuídas, traduzindo em pastagens
naturais que disponibilizam cerca
de 450 espécies de gramíneas e
150 de leguminosas nativas além
das introduzidas, e que com sua
combinação conferem características únicas de sabor à carne
produzidas nesse sistema. Carne
Angus a pasto de qualidade única,
mas que ainda precisa de ajustes
nas fazendas para entregar à indústria maiores volumes em conformidade com as demandas do
mercado, cada vez mais exigente
por qualidade e diferenciais.
O mercado está criado, em
qualquer lugar do mundo independente de nacionalidade,
cultura, etnia ou religião, gostamos do que julgamos bom. Nos
acostumamos rápido com o que
consideramos melhor. Queremos
isso, buscamos nossa satisfação e
estamos dispostos a pagar mais
por isso. Traçando uma analogia: “Carne Angus a pasto hoje é
como “pão quente”. Precisamos
portanto “ajustar nossas padarias”, até porque temos fila à
espera do produto e essa fila de
clientes só está aumentando.

Médico Veterinário, produtor e
consultor da indústria frigorífica.
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Febre Aftosa: vacinar ou não?
Por Ronaldo
Zechlinski de
Oliveira
A Febre Aftosa é uma doença
causada por vírus, e altamente contagiosa. Afeta animais de cascos
bipartidos, daí sua importância na
pecuária moderna, principalmente
nos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Trata-se de uma zoonose, sua
confirmação em humanos é rara e,
quando acontece, seu tratamento é
possível, sem causar grandes riscos
à saúde do afetado.
A transmissão da doença ocorre através das secreções de um animal infectado, porém o homem e
todo o tipo de material podem servir de vetores, em condições apropriadas, o vírus se mantém ativo
por algum tempo, o que favorece a
disseminação por veículos a longas
distâncias.
O Brasil, o maior exportador

de carnes do mundo, possui mais
de um tipo de status sanitário, junto a OIE (Organização Mundial e
Saúde Animal). O estado de Santa Catarina é denominado livre de
Febre Aftosa sem vacinação, e as
demais regiões do território brasileiro livres de Aftosa com vacinação, com exceção dos estados
do Amapá, Amazonas e Roraima,
que buscam serem incluídos nesse
grupo.
Ocorre que o estado do Paraná, recentemente, pleiteou junto ao
MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), sua
progressão de categoria, ou seja,
deseja tornar-se livre de febre aftosa sem vacinação, sua solicitação
está sendo examinada.
Esse fato obteve eco no Rio
Grande do Sul, e alguns setores,
timidamente, voltaram a falar em
um Estado livre de febre aftosa
sem vacinação.
No ano de 2001, com a suspensão da vacina, o Município do
Rio Grande viveu o flagelo da febre
aftosa, com 18 focos registrados e
abate de expressivo número de animais, o considerável prejuízo sócio

econômico que abalou a comunidade e deixou rastros, tanto assim
que, até hoje, temos famílias marcadas pelo desarranjo causado em
suas vidas pelas ações necessárias,
tomadas pelos órgãos sanitários
quer do governo estadual, quer do
governo federal para erradição de
tal doença, dos nossos campos.
Rio Grande, que possui um
Superporto, com expressiva movimentação de cargas e pessoas das
mais diversas origens, merece um
cuidado todo especial quando se
trata de sanidade, tendo em vista
que no surto de 2001, o Sindicato
Rural do Rio Grande, fez ligação
que, dentre os 18 focos registrados, 14 tinham como indicativo o
Superporto.
Propriedades que retiravam
“varreduras” do interior do Superporto, produtores que executam
jornada dupla, trabalhando na orla
marítima e, após participarem de
tarefas rurais e outras formas de
contaminação, como intenso trânsito de veículos e equipamentos,
podem ter sido vetores inocentes
desta contaminação.
Em recente entrevista coletiva,

a ministra Kátia Abreu declarou
que o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa)
têm como objetivo conquistar,
para o Brasil, junto a Organização
Mundial e Saúde Animal (OIE), o
status de zona livre de febre aftosa
até maio de 2016.
Entidades ligadas ao setor
primário e produtores rurais, demonstraram preocupação com esses “ditos avanços” que seriam a
retirada da vacinação, nos estados
do sul, sem uma criteriosa avaliação das condições de fiscalização
sanitária.
A muito custo chegamos onde
estamos, exportamos para mais
de 180 países que aceitam nossa
carne de zona livre de aftosa com
vacinação. A retirada da vacina faria nosso território ficar exposto a
surtos vindos de outras regiões do
cone sul, por exemplo, que sabidamente investem menos que nós em
sanidade animal.
Para nós, rio-grandinos, e por
certo para os gaúchos, que já passamos pelas agruras de um surto
de aftosa, com repercussão negativa em todos os setores da nossa

comunidade e no exterior, acendese a chama da preocupação com
o futuro, sempre que volta à baila
o assunto delicado da retirada da
vacinação.
O Rio Grande do Sul, na palavra dos seus dirigentes, declara-se
de “cofres raspados”, cortando
gastos em saúde, educação, segurança e outros, como medida para
sanear suas finanças cambaleantes, este mesmo Estado terá condições para investir pesado em fiscalização, como medida mais que
necessária para quem quer progredir em termos sanitários com a
retirada da vacinação? Penso que
não.
Como diz o homem campeiro,
no seu saber estradeiro: Quando a
tropeada é longa, vamos ao trote
no primeiro suor. Ou seja, vamos
devagar e, com segurança. Não é
hora de suspender a vacinação, a
hora é de consolidar nossas conquistas, que a muito custo foram
alcançadas.
Graduado em Agronegócio CRA/RS
nº 1873 e Diretor de Marketing da
Associação Brasileira de Angus
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Turbina eólica: energia limpa e barata
Por Alexandre Gruszynski

O

aproveitamento
do
vento e dos raios solares para a geração de
energia elétrica é uma tecnologia que vem se intensificando cada vez mais nos países de primeiro mundo, e já
está atendendo às necessidades de produtores rurais aqui
no Brasil. Produzindo uma
energia limpa e renovável,
cujo custo é praticamente o
da sua implantação, essa tecnologia começa a proporcionar melhor qualidade de vida
em propriedades rurais mais
afastadas dos centros urbanos, especialmente onde as
quedas de luz são frequentes
em nosso País.
Apesar da rede elétrica
de abastecimento estar de
certa forma bem disseminada, muitas vezes devido a
problemas climáticos ou de
falta de potência nos geradores das empresas que fornecem energia, as regiões mais
afastadas no interior chegam
a ficar vários dias sem luz,
o que causa uma série de
transtornos e prejuízos aos
criadores.
Para evitar essa situação,

um dos dois ou os dois sistemas de geração de energia
alternativa podem ser instalados de forma paralela ao
sistema de energia elétrica
nas propriedades rurais. Assim, caso ocorra algum corte
de energia elétrica, a energia
alternativa eólica é ativada,
mantendo as atividades da
propriedade com naturalidade e ainda proporcionando
economia no consumo.

trava as pás (o cata-vento)
sempre que o vento atinge
80 km/h, porque dessa velocidade em diante pode oferecer risco de danos ao equipamento.

As potências
As turbinas eólicas podem ser dimensionadas para
atender as necessidades específicas de cada propriedade, variando com potencias
de 500 watts, um mil watts,
cinco mil watts e 10 mil watts. Estas últimas são para
Como funciona
O sistema é composto por atender indústrias, chegando
uma torre de sustentação a reduzir em 10% o consudas pás. Estas se movimen- mo de energia elétrica de
tam com a força do vento, uma empresa. Os descontos
que é uma energia contínua, nos custos podem ser maiocomo se fosse um cata-vento, res quanto maior for a pogerando a energia. A carga tência a ser instalada.
Com isso, além dessa regerada passa por um controlador que abastece baterias, dução na fatura, originada
e destas para um inversor, pela economia, a empresa
que transforma a carga em que utiliza essa tecnologia
energia alternada, 110v ou ainda consegue mais 10%
220v, que é a usada em nos- de bonificação, concedida
sas propriedades. “Quando pela empresa geradora de
as baterias estão com toda energia elétrica. “É como se
a carga, o controlador tra- a indústria vendesse para a
va o sistema, destravando-o geradora de energia elétriquando as baterias começam ca os 10% que está econoa perder carga”, informa mizando, obtendo assim um
Gilberto Fernandes, proprie- desconto de 20% na sua
fatura de energia elétrica”,
tário da GRF.
O controlador também diz Gilberto, que cita como
exemplo uma indústria de
produtos alimentícios embutidos, no litoral do RS, que
tinha uma despesa no consumo de energia elétrica no
valor de R$ 80 mil/mês. E
com a instalação da turbina

Fotos: Divulgação

eólica, a fatura de energia
ficaria em R$ 64 mil//mês.
Este projeto específico ainda
aguarda liberação do Ibama.
Para se ter ideia, uma turbina eólica com potência de
um mil watts sustenta uma
fazenda com 35 lâmpadas,
duas geladeiras, um freezer,
duas bombas de água, três
ventiladores e duas tevês, e o
custo de instalação do equipamento é de cerca de R$ 46
mil, financiados em até 12
vezes.
Garantia
de energia
A Agropecuária Casagrande, no município de Lavras do Sul, RS, propriedade
do criador de Angus Jefferson Casagrande, implantou o
sistema de turbina eólica em
dezembro de 2014, garantindo o abastecimento contínuo
de energia às instalações da
propriedade.
Localizada há 9 km do
distrito de Ibaré, uma antiga
estação de trem no interior
do município, a agropecuária, assim como outras na
região, tem sua energia elétrica convencional fornecida
por um sistema chamado de
mono bucha. Um fio elétrico
que se estende pelos campos
desde a sede do distrito até
a propriedade. Este sistema
sofre interrupções quando
ocorrem temporais, ventos
muito fortes ou quando algum galho de árvore ou ou-

tro artefato bate no fio, ocasionando a interrupção do
abastecimento por até quatro dias ou mais.
Além do transtorno da
falta de luz, a situação acarreta prejuízos à propriedade, ocasionando o descongelamento das geladeiras,
freezers, perdas de vacinas,
carne, etc., além da interrupção de outras tarefas.
“Com esta turbina eólica, a
situação foi resolvida. Toda a
vez que a luz cai, o sistema
entra em funcionamento automaticamente, garantindo
a sequência do fornecimento
de energia elétrica”, informa
Casagrande.
Onde encontrar
A empresa GRF Energias
Renováveis, com sede em
Porto Alegre, RS, com 15
anos de atuação no mercado,
é especialista na implantação
dessa tecnologia. Segundo
Fernandes, a empresa já instalou cerca de 80 equipamentos dessa natureza em várias
propriedades rurais, com destaque aos municípios gaúchos
de Lavras do Sul, Alegrete,
Pelotas e Rio Grande, entre
outros. “A tecnologia que utiliza o vento para a produção
de energia elétrica através de
turbinas eólicas requer uma
intensidade de vento equivalente a no mínimo três Km
por hora (3 km/h), o que não
é muito e resolve”, explica
Gilberto.
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Conquistas para nos orgulhar

Por Paulo
de Castro
Marques

O

Angus tem muito do
que se orgulhar em
sua história. Especialmente nas últimas duas
décadas, a raça – impulsionada pelo trabalho sério
da Associação Brasileira
de Angus e pela paixão dos
criadores – tornou-se uma
referência indiscutível na
cadeia da carne bovina no
Brasil.
Em viagens ao exte-

rior, sempre encontrávamos
exemplos de valorização da
carne Angus. Ela era – e é
– comercializada com diferencial de preço nos restaurantes e nos supermercados.
Nosso sonho era ter essa realidade em nosso País.
No exterior
só dava Angus
No início da década de
90, durante o primeiro boom
do cruzamento industrial, as
“estrelas” eram outras raças europeias, consideradas
insuperáveis à época devido
aos seus “atributos de produtividade”.
Naquele momento, eu ainda analisava as opções genéticas disponíveis no mercado,
mas não me encantei com as
campeãs do momento exatamente pela constatação de
que no exterior, o Angus era

a raça mais valorizada.
Comecei a criar Angus no
início da década passada e
é impressionante verificar o
crescimento da raça no Brasil nesse curto período de
tempo.
Rstaurantes e frigorificos
já trabalham com Angus
Em relação à carne, já
temos restaurantes especializados em Angus. Da mesma
forma, os frigoríficos desenvolveram linhas premium, especialmente a partir da criação do Programa Angus de
Carne Certificada, vitoriosa
iniciativa da Angus.
O resultado é a comercialização de carne Angus por
preços diferenciados. Basta
ir ao supermercado ou verificar nos cardápios dos restaurantes. O Angus está lá
com 10% a 20% de sobre-

preço.
Em relação à genética,
nove em cada dez bezerros
de cruzamento industrial
nascidos neste ano são de
cruza Angus. Estamos falando em mais de três milhões
de animais!

cial indiscutível do Angus.
O resultado está aí. Nossa raça tornou-se uma referência na pecuária. E para
mantê-la nesse patamar, não
podemos nos acomodar. Temos de continuar investindo forte no melhoramento
genético, selecionando aniAs demandas
mais funcionais e altamensó crescem
te produtivos para todas as
As vendas de sêmen são regiões, e não esquecer de
recordes. E, pode-se dizer, fazer um bom marketing.
toda a produção de touros Além disso, devemos manter
Angus é comercializada a o foco, sem vaidades, e estar
preços diferenciados, devido voltados para a qualidade
à elevada procura.
de carne, que é a caracterísUm outro fator merece tica do Angus que nos colodestaque e, pode-se dizer, cou onde estamos.
está na base da evolução do
Angus no Brasil: a união dos
criadores. Uma raça forte se
faz com produtores comprometidos com a busca de re- Ex-presidente da Associação
sultados sempre superiores. Brasileira de Angus e proprietário da
Essa qualidade é um diferen- Casa Branca Agropastoril
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Perda embrionária e aborto
infeccioso em gado de corte
Por Rednilson
Moreli Gois

U

ltimamente houve melhorias em todas as
etapas que compõem a
reprodução, tanto em gado de
corte como de leite. Melhoras
na nutrição, no manejo reprodutivo e a popularização de
terapias hormonais, que ajudaram a elevar a média das taxas
de prenhez e de nascimentos.
Mesmo com a adoção da
estação de monta (EM), da
inseminação artificial (IA),
da inseminação artificial em
tempo fixo (IATF), da transferência de embriões (TE), da
fertilização in vitro (FIV) e
das terapias hormonais, percebemos que ainda temos graves
problemas como: Baixa relação entre o número de doses de
sêmen x prenhez diagnosticada (média 1,9) e alto índice de
perdas fetais entre o diagnóstico de gestação (toque retal ou
US) e a parição (média 10%
perda).
Até então erros no diagnóstico, falhas do inseminador e

falhas na mineralização eram
os vilões para estes índices
ruins. Hoje sabemos através
de trabalhos que fatores de
estresse facilitam a manifestação das doenças reprodutivas
e estas doenças que estão nos
animais interferem nos índices
zootécnicos da fazenda, gerando grandes prejuízos ao produtor.
Portanto a lucratividade
do sistema de produção do
gado de corte está relacionada com a eficiência reprodutiva do rebanho, que pode ser
afetada por perdas reprodutivas ocasionadas por doenças infecciosas, e sistemas de
controle e prevenção a estas
doenças devem ser adotados.
Os distúrbios da reprodução
de origem infecciosa em bovinos são multietiológicos. Diferentes microrganismos como
bactérias, vírus, protozoários
e mesmo micotoxinas, atuando
de forma isolada, ou mais freqüentemente em associações,
e podem ser responsáveis pela
sobreposição de sinais clínicos,
fazendo com que o diagnóstico
clínico seja de difícil realização.
Podemos listar vários agentes infecciosos bacterianos, virais ou parasitários que podem
levar a problemas reprodutivos
como: a Brucelose, Neosporose, Leptospirose, Campilobacteriose (CGB), Trichomonose,

Foto: Divulgação

IBR, BVDV, etc.
Vários estudos demonstram que cerca de 40 a 50%
das causas de perdas de gestação estão relacionados a
doenças infecciosas e dentre os
agentes infecciosos citados acima a IBR, o BVDV e a leptospirose vem sendo associadas
às principais desordens reprodutivas.
O vírus da IBR tem efeito
negativo na fertilidade, pois
influencia na qualidade dos
embriões, causa morte embrionária e abortos. Estima-se
que 70 a 90% das infecções
por BVDV ocorram sem a
manifestação de sinais clínicos e que o principal problema
econômico é decorrente da infecção intra-uterina, que pode
estar associada à morte embrionária, mumificação fetal e
aborto, além é lógico, da imunodepressão que o vírus causa nos animais infectados. Já
a leptospirose também pode

causar morte fetal, abortos e
infertilidade.
Para prevenção da Brucelose temos o PNCEBT com
vacinação obrigatória e sistemática das bezerras entre o
3º ao 8º meses de idade. Para
controle do Neospora utilizamos de ferramentas de manejo,
e para CGB e Trichomonose o
uso massivo da IA, IATF, e da
TE, além de reprodutores sadios com exames andrológicos
e repouso sexual das fêmeas se
consegue controlar as mesmas.
Em suma, as doenças infecciosas reprodutivas são de
grande impacto econômico
e no bem estar animal, o que
pode dificultar um manejo
sustentável. As principais ferramentas incluem estabelecimento de EM, adoção da
IA, principalmente da IATF
e com o auxilio de programas
de TE e FIV, implementação
de programas sanitários vacinais, utilizando-se de vacinas

multicepas, e desenvolvendo
melhores práticas de manejo
para ajustar-se a ambientes
específicos.
A sanidade do rebanho, e
em particular as infecções que
direta ou indiretamente comprometem o trato reprodutivo
da fêmea e do macho e também o embrião e o feto, é um
dos principais fatores de interferência na eficiência reprodutiva dos bovinos de corte nos
dias de hoje.
No Brasil, contamos com
algumas vacinas importadas
e com uma vacina multicepas
fabricada no País pelo Lab.
Espanhol HIPRA. Trata-se de
uma vacina nacional, inativada, conjugada (vírus + bactérias), com nove (9) cepas,
sendo duas cepas de IBR (1 e
5), duas cepas de BVDV (1 e
2) e cinco cepas de Leptospirose mais prevalentes no pais,
todas cepas isoladas de amostras colhidas a campo, para a
prevenção e controle das doenças reprodutivas causadas pelo
herpes vírus bovino (IBR), peste vírus bovino (BVDV) e pelas
Leptospiroses.

Técnico da Angus e diretor da
Embryo Rio Preto - Laboratório
de FIV     
17.3224 3366 / 17.9201.9181
rednilson.gois@centralembryo.
com.br
www.centralembryo.com.br
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INTERNACIONAL

Palermo 2015 consagra a raça
U
m touro da Cabanha La
Reserva foi consagrado
o grande campeão Angus da Exposição de Palermo
2015, realizado nos arredores da Buenos Aires, Argentina. Raça mais numerosa da
mostra internacional, o Angus
teve uma pista muito pesada
e concorrida, especialmente
nos machos. Às 17h20min,
do dia 31 de julho, o jurado
escocês Norman Catto bateu no quarto do touro preto
(lote 176), de propriedade do
criador Mariano Castro, criador em Coronel Dorrego, província de Buenos Aires, que
venceu o cotejo pela primeira
vez.
Segundo o criador, é um
animal com genética própria,
que volta à cabanha, para
trabalho e produção. A qualidade do animal é atestada
pelo jurado Norman Catto,
que declarou a jornais argen-

Fotos: Divulgação

tinos a qualidade da fila final,
muito boa e parelha: “O nível
é espetacular... A qualidade
do Angus da Argentina não se
vê em outra parte”, declarou
o jurado. A escolha do grande
campeão deveu-se, segundo
Catto, à correção e musculatura muito balanceada. O Reservado de Grande Campeão
Macho foi para um animal da
Companhia Argentina de Hacienda (box 207).
Grande Campeã
No dia 30 de julho, foi a
consagração da Grande Campeã Angus, apresentada pelos
expositores The House Group

e Carlos Ojea Rullán (box
458). “Esta vaca nasceu há
quase dois anos em La Juanita, Roque Pérez. É impressionante e feminina, com muita
costela e úbere”, salientou o
criador Carlos Ojea Rullán.
Seu sócio, Mario Tinto, de
The House Group, cabanha
La Fe, de Colón, província de
Buenos Aires, assinalou: “Foi
uma grande emoção porque
trazemos animais a Palermo
há 14 años e esta foi nossa
primeira vitória”.
Nível fantástico
Sobre a qualidade dos
animais a julgamento, o

presidente da Associação
Argentina de Angus, Alfredo Gusman, disse que nível
dos animais presentes em
Palermo foi fantástico. Com
ele concorda o criador brasileiro Camilo Vianna, da
Cabanha São Xavier. “Especialmente nos machos, o nível estava muito alto e a decisão do jurado certamente
foi difícil”, constata Vianna.

O touro vencedor, explica, é
uma combinação excelente de genética argentina e
norte-americana, podendo
ser perfeitamente usado em
plantéis brasileiros, observa. A mostra foi prestigiada
pelo presidente da Associação Brasileira de Angus,
José Roberto Pires Weber,
que também participou da
entrega de prêmios.

Expo Prado 2015 será
em Setembro
A Expo Prado 2015 - 110ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial
-, realizada de 9 a 20 de Setembro, em Montevidéu, Uruguai,
também está envolta em clima de otimismo, devido à boa situação daquele país no cenário internacional de commodities
agropecuárias, em especial a carne bovina. A raça Angus terá
como jurado Raul Irazabal.
Na programação, os julgamentos dos animais Angus serão
realizados nos dias 17 e 18 de setembro.
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Show Pecuário de Cascavel
D

e 14 a 16 de Julho,
o Sindicato Rural de
Cascavel, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná e os núcleos de criadores
da região se uniram para
promover o Show Pecuário
2015. Tendo como jurado
o criador gaúcho Antonio
Martins Bastos Neto, o evento teve em pista 49 animais
de Argola.
Segundo o presidente do
Núcleo de Angus, Agassiz
Linhares Neto, “conseguimos reunir, em um mesmo
local, fornecedores e clientes
e criamos um ambiente de
negócios para negociação de
gado de insumos”. Durante
a mostra, o gerente do Programa Carne Angus, Fábio
Medeiros, fez palestra sobre
“Carne Angus, Desafios e

Oportunidades no estado do
Paraná”, detalhou os avanços do projeto e projetou
perspectivas de maximização
dos ganhos dos pecuaristas
paranaenses.
O Show Pecuário nasceu
com o objetivo de ser um
evento técnico e direcionado ao segmento da pecuária, onde serão apresentadas
novas tecnologias, genética,
equipamentos e novidades do
setor. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, conta que a ideia
surgiu de uma demanda dos
próprios núcleos criadores
da região em oportunizar opções, tecnologia e novas práticas para a pecuária de Cascavel. “Fizemos um evento
de tecnologia e inovação na
pecuária, profissional e fo-

Grande Campeão

Fotos: Divulgação

Grande Campeã, Reservada de Grande Campeã e Terceira Melhor Fêmea

cado. A pecuária paranaense
ganha muito com um fórum
como este”, frisou Orso.

Reservado de Grande Campeão

Outro destaque da programação foi o 1º Leilão
Show Angus, realizado no

dia 16/07, com oferta de
touros, fêmeas e animais de
cruzamentos.

Terceiro Melhor Macho

DADOS DOS ANIMAIS CAMPEÕES DO SHOW PECUÁRIO
Grande Campeão
Nome: TRÊS MENINAS NICODEMOS 381
Tat: 381 Registro: O155956 DENTE: 6
Nasc: 16/09/2012 Idade: 1031 Dias - 34
meses
Perimetro Escrotal : 46,5 Peso: 1015
Ponderal: 980
Pai: BLACK PRINCE 11999 DON LEO
Mãe: JSC ATENCIOSA 008
Criador: AGASSIZ LINHARES NETO
Expositor: AGASSIZ LINHARES NETO
Estabelecimento: FAZENDA TRÊS MENINAS
Cidade: CASCAVEL /PR
Reservado Grande Campeão
Nome: RECONQUISTA TE2236 UÍSQUE
BRILLIANCE
Tat: TE2236 Registro: O174874

DENTE: 2
Nasc: 21/09/2013 Idade: 661 Dias - 22
meses
Perimetro Escrotal : 47,5 Peso: 816
Ponderal: 1230
Pai: SAV BRILLIANCE 8077
Mãe: RECONQUISTA 593 GRAN CANYON
BARTOLOMÉ
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA
Cidade: ALEGRETE /RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: RECONQUISTA TE2210 UNÂNIME
TRAVELER
Tat: TE2210 Registro: O174064
DENTE: 2
Nasc: 03/07/2013 Idade: 741 Dias - 24

meses
Pai: SAV 8180 TRAVELER 004 Perimetro
Escrotal : 44
Peso: 858 Ponderal: 1160
Mãe: RECONQUISTA MG 28 ALTIVA ZORZAL
G.CANYON
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA
Cidade: ALEGRETE /RS
Fêmeas
Grande Campeã
Nome: EPV BÁRBARA 1302 TE
Tat: TE1302 Registro: O161442 DENTE:
6
Nasc: 13/09/2012 Idade: 1034 Dias - 34

meses
Est. Gest.: Prenha Peso: 714 Ponderal:
690
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE
Mãe: EPV BÁRBARA 564
Criador: JOSÉ FILIPPON
Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
Reservada Grande Campeã
Nome: NINA DA FUMAÇA 795
Tat: 795 Registro: O164281 DENTE: 2
Nasc: 09/05/2013 Idade: 796 Dias - 26
meses
Est. Gest.: C/Cria Peso: 670 Ponderal:
840
Pai: ESCUDO DA FUMAÇA TE 223
Mãe: FABULOSA DA FUMAÇA TE336

Criador: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA FUMAÇA Cidade: PARANAPANEMA /SP
Terceira Melhor
Nome: EPV HARMONY 1362 TE
Tat: TE1362 Registro: O173274
DENTE: 2
Nasc: 19/07/2013 Idade: 725 Dias - 24
meses
Est. Gest.: Prenha Peso: 588
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: EPV HARMONY 736 Ponderal: 810
Criador: JOSÉ FILIPPON
Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
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LEILÕES CHANCELADOS

Leilão FSL Angus Itu supera R$ 2 milhões

C

om liquidez total e faturamento de R$ 2.071.885,
na venda de 94 animais,
duas prenhezes e 980 doses de
sêmen, foi novamente enorme
sucesso o 7º Leilão FSL Angus
Itu, realizado naquela cidade
paulista no dia 8 de agosto. Em
2014, o remate faturou R$ 1,3
milhão. A elevada qualificação
dos animais em oferta somada
à demanda aquecida no Brasil pela raça Angus foram a
principal receita para o faturamento do evento, que atraiu
técnicos, investidores e criadores da raça de todas as regiões
do País. Também houve a comercialização de 167 animais
meio sangue Angus x Nelore de
propriedade de parceiros, o que
alcançou R$ 267.735,00.
O selecionador de Angus e
proprietário da FSL Angus Itu,
Antônio Maciel Neto, observou
que apesar de o Brasil estar enfrentando a maior crise econômica das últimas duas décadas,
a média dos preços dos touros
comerciais subiu 20% na comparação com 2014, alcançando
R$ 14.135,00. “Esse resultado
está associado à excelente qualidade dos touros ofertados, à
certeza de resultados positivos
e à confiança dos nossos clien-

também adquirindo em 50%
por R$ 91.200,00, e 50% de
“FSL Hemisfério”, que saiu
vendido por R$ 79.200,00. Os
três touros são exatamente os
que possuem melhores resultados de avaliação de DNA realizado pela Zoetis, nos Estados
Unidos.

Antônio Maciel Neto

tes no nosso trabalho, o diferencial do pós venda oferecido
pela FSL, e ao crescimento do
interesse pela rentabilidade expressiva alcançada pelo cruzamento Angus x Nelore, que é o
verdadeiro casamento por interesse”, sintetizou Maciel Neto.
Destaques de pista
O grande destaque do remate foi a venda de 50% do
touro “FSL Gênios”. O comprador foi o pecuarista André
Fernando Rossetti, da fazenda
Santo Agostinho, de Vila Propício (GO), que venceu uma
acirrada disputa ao concordar
em pagar R$ 240 mil pelo reprodutor. Outros destaques foram o touro “FSL Carimbo”,

Presenças ilustres
Estiveram presentes na fazenda, em Itu, cerca de 300
convidados, entre eles alguns
dos maiores criadores da raça
Angus no País, como também
muitos criadores da raça Nelore. Foram comercializadas
doadoras, novilhas especiais
e prenhas, fêmeas comerciais,
prenhezes, touros especiais e
para cruzamento e sêmen de
touros americanos, argentinos,
canadense, e brasileiros, todos
exclusivos da FSL Angus Itu
no Brasil. As vendas foram
para criadores dos estados do
RS, PR, SP, MG, TO, GO, MS
e MT.
O evento foi transmitido
pelo Canal TerraViva e organizado pela Remate Leilões. O
martelo ficou a cargo do leiloeiro Aníbal Ferreira Junior.
A participação expressiva de
muitos neloristas reforça a im-
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portância da raça Angus para a
pecuária nacional, visto a venda recorde de sêmen da raça
Angus em 2014. Antônio Maciel Neto ficou satisfeito com a
excepcional venda dos touros.
“A raça Angus é a melhor opção para a melhoria da qualidade da carne brasileira e para
o incremento da renda dos pecuaristas”, frisou.
Seminário
Para debater os avanços do
cruzamento industrial na pecuária brasileira e os ganhos e
resultados da genética Angus
em cruzamento com o rebanho
Nelore, a FSL Angus Itu também promoveu, no dia anterior

ao remate (7 de agosto), no Itu
Plaza Hotel, em Itu, SP, o 4º
Seminário Cruzamento Angus.
A ideia foi de apresentar os
resultados financeiros obtidos
em várias regiões do País, demonstrando a potencialidade
da genética Angus na no melhoramento e padronização de
rebanhos e especialmente na
produção de carne de qualidade.
Na ocasião, o gerente nacional do Programa Carne Angus
Certificada, Fábio Medeiros,
apresentou palestra sobre o
projeto e sua política de bonificações aos criadores, que se
consolidou Brasil afora nos últimos 12 anos.

Feagro Braço do Norte
A raça Angus teve presença importante na Feagro Braço do Norte, realizada entre 3 e 7 de Junho. O jurado da mostra foi o técnico da
raça, Luiz Walter Ribeiro. O Grande Campeão, BT Ethel da Brasil Florestal, criador Nivaldo Dzyekanski, Fazenda da Brasil Florestal, Itaiópolis, SC. A Grande Campeã, AB 180 Italia TE, foi exposta por Nelson Antônio Serpa, Fazenda Água Boa, de Campos Novos, SC.
Grande Campeão
Nome: BF ETHEL DA BRASIL FLORESTAL
Tat: A205 Registro: O158456 DENTE: 6D
Nasc: 21/05/2012 Idade: 1110 Dias - 37
meses
Perímetro Escrotal : 54 Peso: 1060
Ponderal: 950
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE
Mãe: BF CHIQUINHA DA BRASIL FLORESTAL
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL
FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC
Reservado Grande Campeão
Nome: AB TE169 TRAPICHE

Tat: TE169 Registro: O165296 DENTE: 4D
Nasc: 19/08/2012 Idade: 1020 Dias - 34
meses
Perímetro Escrotal : 43 Peso: 1035
Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE
Mãe: CIA.AZUL 1435 QUEBRACHO ORIENTAL
Ponderal: 1010
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA Cidade:
CAMPOS NOVOS /SC
Terceiro Melhor
Nome: FARRAPO DA 3 MARIAS IA - TANQUE
Tat: TBI164 Registro: O177491
Nasc: 12/05/2014 Idade: 389 Dias - 12
meses

perímetro Escrotal : 33 Peso: 477 Ponderal:
1230
Pai: VOLCAN BLOCKANA 4259 TE
Mãe: SANTA ANA TE 67F FORTUNA ORIENTAL
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS
Cidade: VIDEIRA /SC
Grande Campeã
Nome: AB 180 ITALIA TE
Tat: TE180 Registro: O170974 DENTE: 2D
Nasc: 07/07/2013 Idade: 698 Dias - 23
meses
Est. Gest.: Prenha Peso: 639 Ponderal: 920
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Mãe: AB SHINI HOOD 04 TE

Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
dade: CAMPOS NOVOS /SC

Ci-

Reservada Grande Campeã
Nome: AB 250 PRISCILLA X DON JOSÉ
Tat: 250 Registro: O168841 DENTE: DL
Nasc: 20/11/2013 Idade: 562 Dias - 18
meses
Est. Gest.: Vazia Peso: 504 Ponderal: 900
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Mãe: AB PRISCILLA 134 TEI
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA Cidade:
CAMPOS NOVOS /SC

Terceira Melhor Fêmea
Nome: ENCANTADA TE136 DA 3 MARIAS
TE - MALEVO
Tat: TE136
Registro: O170737
DENTE: DL
Nasc: 17/08/2013
Idade: 657 Dias 21 meses
Est. Gest.: Prenha Peso: 567 Ponderal:
860
Pai: TRES MARIAS 8239 MALEVO TE
Mãe: CIA.AZUL 1435 QUEBRACHO ORIENTAL
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS
Cidade: VIDEIRA /SC
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OPINIÃO

Projeto Aprovinos da Embrapa:
um exemplo para a cadeia da carne bovina
pode-se iniciar com a seleção
e a preparação de lotes para
o abate, visando uma maior
padronização das carcaças e
obtenção de cortes comerciais
mais homogêneos. No entanto,
em nível de indústria, é fundacrescente demanda por mental o desenvolvimento de
carne ovina no Brasil tecnologias de aproveitamento
tem estimulado o desen- integral e de processamento
volvimento da ovinocultura de derivados cárneos, para que
voltada à produção de carne possa haver agregação de valor
de qualidade. Há algumas dé- e melhor utilização da carcaça
cadas a ovinocultura no Rio de qualidade. Alternativas tecGrande do Sul despontava na nológicas inovadoras também
produção de lã, onde a cria- são necessárias para aqueles
ção de animais era baseada animais e/ou categorias de aniem raças com aptidão para mais que não atendem as deeste fim. Neste contexto, a mandas de mercado, tais como
carne ovina era geralmente os animais de descarte.
obtida do abate de animais
As modernas exigências em
de idade avançada, os quais relação à origem, ao modo de
eram descartados da produ- produção e ao valor nutricioção laneira.
nal dos alimentos têm gerado
Com o mercado da lã for- mudança de paradigmas com
temente abalado pela produ- relação ao consumo de alimenção de têxteis sintéticos, a tos, especialmente de proteína
ovinocultura do Estado gaú- de origem animal. No estado
cho ficou estagnada até a do Rio Grande do Sul, a maior
atual retomada da atividade parte da carne ovina advém da
direcionada à criação de ani- produção de animais livres, alimais de dupla aptidão, dire- mentados em pastagem nativa,
cionados à produção de lã e criados com tradição em um
carne.
ambiente com forte vocação
A carne de cordeiro, o pecuária.
símbolo desse ressurgimento,
Nesse sentido, os produapesar do destaque, ainda ne- tos alimentícios advindos do
cessita de melhor qualificação Pampa gaúcho, se melhor exe inovação dos processos pro- plorados, poderiam se tornar
dutivos. Partindo do campo, muito atrativos aos mercados
Por Marcia Dutra de
Barcellos, Élen Silveira
Nalério e Rosires Deliza

A

consumidores que valorizam
tais características. Por exemplo, podemos citar o caso do
cordeiro patagônico. A sua
carne é reconhecida pelas características sensoriais e pela
imagem de um produto proveniente de uma das regiões
mais puras e menos contaminadas do mundo. Patagônia,
Terra do Fogo: glaciares, pradarias, visuais de tirar o fôlego. Um bom marketing e uma
excelente história para contar.
Além disso, estudos realizados
pelo INTA (Instituto Nacional
de Tecnologia de Alimentos
da Argentina) indicam que a
carne produzida a pasto (em
sistemas extensivos) é mais
magra e tem menor teor de
gordura saturada e colesterol, além de ter uma relação
entre os ácidos graxos ômega
6/ômega 3 excelente, características nutritivas e de saudabilidade que o consumidor
moderno deseja.
Contudo, mesmo na Argentina, a cadeia produtiva da carne ovina necessita de esforços
em termos de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação
que auxiliem no processo de
estruturação e valorização de
todos os elos da cadeia.
Em especial, a cadeia ovina precisa de processos industriais inovadores para a elaboração de derivados cárneos
mais atrativos. Por exemplo,
processos que originem produtos mais saudáveis, de maior
valor agregado ou mais convenientes, enfoques pouco explorados pela indústria da carne
ovina em geral. O que se vê no
supermercado e nos açougues
é o de sempre: cortes (paleta,
costela, pernil, carré), e quando
muito: entrecot ou picanha ovina, embalados a vácuo.
Assim, motivados por este
objetivo desafiador, pesquisadores da Embrapa (financiadora do projeto) e de instituições parceiras (como a Ufrgs),
se uniram em prol de um pro-

jeto comum, iniciado em 2013:
Aprovinos - Aproveitamento
integral e agregação de valor
a carne ovina: da avaliação in
vivo à produção de derivados
cárneos no Bioma Pampa.
O objetivo principal é agregar valor à carne ovina produzida no Rio Grande do Sul,
elaborar derivados cárneos de
origem ovina e desenvolver estratégias para a elaboração de
cortes e de derivados cárneos,
gerando novas fontes de renda
e visando o desenvolvimento
regional.
Um dos resultados esperados é o desenvolvimento de
um portfólio de tecnologias
que permitam a obtenção de
diferentes produtos. Os conhecimentos e tecnologias geradas poderão ser utilizados
por produtores, frigoríficos,
agroindústrias de alimentos,
açougues, boutiques de carnes
e supermercados, beneficiando
o mercado consumidor.
As fotos ilustram dois dos
produtos derivados de carne
ovina que serão testados e que
mostram as potencialidades a
que se pode chegar: presunto
cru e copa.
Foto 1: Teste de Presunto
Cru Derivado de Carne Ovina
– Projeto Aprovinos Embrapa
– Créditos: pesquisadora Élen
Nalério

Foto 2: Teste de Copa Derivada de Carne Ovina – Projeto
Aprovinos Embrapa – Créditos: pesquisadora Élen Nalério
Entre as atividades do projeto, destaca-se o grupo de
foco que será realizado com
especialistas durante a Expointer 2016. De forma técnica, os experts poderão avaliar
as tecnologias e os produtos,
inclusive com degustação dos
mesmos.
Enfim, um grande passo
está sendo dado pela cadeia da
carne ovina, algo que com certeza poderia ser seguido pela
cadeia da carne bovina. Não
há dúvidas que a carne Angus
Certificada atingiu um diferencial importante em termos
de qualidade no mercado brasileiro da carne bovina, e que
o hambúrguer Angus mostrou
seu poder. Mas será que não
há nada mais a ser feito? Steve Jobs já dizia: “A inovação
distingue entre um líder e um
seguidor”. Seguimos famintas
por novidades.

Marcia Dutra de Barcello - Programa
de Pós-Graduação em Administração
da Ufrgs, Élen Silveira Nalério –
Embrapa CPPSUL Bagé e Rosires
Deliza Embrapa Agroindústria de
Alimentos, Rio de Janeiro - Membros
do Comitê Carne Angus
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Angus é líder em mais
uma Expointer
Por Eduardo Fehn Teixeira

S

eguindo a tradição da
raça, qualidade em animais multiplicadores de
genética, presença participativa de criadores e técnicos,
eventos paralelos e muita ação
é o que não vai faltar para a
Angus nesta que é a 38ª edição
da Expointer. A feira começa
oficialmente em 29 de agosto
e se desenvolve até 6 de setembro, no parque de exposições
Assis Brasil, em Esteio, RS.
Em 11 de agosto, a Associação Brasileira de Angus
reuniu a imprensa e convidados no restaurante/churrascaria Fazenda Barbanegra, em
Porto Alegre, RS, para lançar
a participação da raça na Expointer. Segundo o presidente,
José Roberto Pires Weber, a
Angus mostra neste ano, novamente, a maior representação
entre os bovinos de corte: são
176 animais de argola (67
machos e 109 fêmeas), de 31
expositores do Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e de São
Paulo, e 105 (35 trios) rústicos (machos PC = 06 trios,
machos PO = 12 trios, Fêmeas
PC = 03 trios e Fêmeas PO =
14 trios), apresentados por 14
expositores, todos gaúchos. No
total são 281 exemplares. O
jurado deste ano será o argentino Carlos Ojea Rullan.
O dirigente também destacou que várias atrações já
estão programadas para esta
megafeira, sem dúvida uma das
maiores e mais importantes do
agronegócio
sul-americano.

“Afinal, a raça Angus está em
alta e especialmente a carne
Angus certificada já está sendo produzida até no estado do
Pará! E além de ser uma das
maiores feiras agropecuárias
da América Latina, a Expointer é também o principal palco
de apresentação do que há de
melhor em animais da raça no
Brasil”, apontou Weber.
Com o apoio de Fabio Medeiros, gerente nacional do
Programa Carne Angus Certi-

Com 176 animais de argola
e 35 trios de rústicos,
totalizando 281 exemplares,
Angus vai brilhar na Expointer

ficada, Weber, com visível orgulho (ele foi um dos fundadores
do Programa), falou sobre as
enormes conquistas que vem
sendo alcançadas pelo programa de carne certificada da entidade, e especialmente sobre a
larga e crescente aceitação dos
cruzamentos com Angus.
E para Weber, se a comercialização de Angus desta Expointer for parecida com a que
a raça teve no ano passado, já
está muito bom. O leiloeiro Fabio Crespo mostrou-se otimista. “A julgar pela demanda em
todo o Brasil, as vendas serão
bem boas”.
Espumante Angus
e Red Concert
A Angus conta com uma
agenda repleta de ações es-

peciais, desde os tradicionais
julgamentos de animais rústicos e o show dos campeonatos
de argola, até cursos, eventos
comerciais e até o lançamento
de um espumante Angus, que
surge depois do sucesso do vinho Angus. O espumante, um
extra brut, será oficialmente
apresentado durante o coquetel de entrega de prêmios dos

campeões de argola da mostra,
às 18h do dia 2 de setembro,
na Casa da Angus, no parque
Assis Brasil. E na coletiva de
imprensa, também foi lançado pelo selecionador Fábio
Gomes, o leilão Red Concert,
programado para o dia 2 de
setembro, no parque.

>>>
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Seminário Angus:
"Qual o boi que o mercado quer?"
Na área técnico-empresarial, o destaque da Angus neste Expointer sem dúvida é o
Seminário Angus, organizado
pelo Programa Carne Angus
Certificada, no dia 3 de setembro, na Casa RBS, no parque
Assis Brasil. Com o tema central “Qual o boi que o mercado
quer?”, é um evento focado em
produtores rurais e transmitido ao vivo pelo Canal Rural
para todo o Brasil.
Conforme Fabio Medeiros,
a ideia é discutir as características da carne demandada
por cada um dos segmentos do
mercado, permitindo ao produtor um melhor entendimento
da dinâmica do mercado e de
quais devem ser suas preocupações dentro da fazenda para

atingir um produto valorizado
e de acordo com as demandas
dos consumidores.
Programação:
14h – Abertura – Presidente da Angus – José Roberto Pires Weber
14h30min – Inicio do Painel – Ao Vivo – Canal Rural
Painelistas:
Indústria
–
Eduardo
Krisztán Pedroso – Diretor de
Originação – JBS Alimentos
Varejo – Nome a confirmar
Food Services – Jandir Dalberto – Rede Fogo de Chão
Produtores Rurais – Fernando Costabeber – Produtor
Rural no RS
17h30min – Encerramento
com degustação de carnes e vinhos Angus.

Confira a programação Angus na Expointer
Data

Evento

Local

Hora

27/8

Curso de Cabanheiros

Estande da Raça

9h

28/8

Curso de Cabanheiros

Estande da Raça

9h

29/8

Pecados da Carne
Vitrine da Carne Gaúcha

Pavilhão Internacional

10h

30/8

Pecados da Carne
Vitrine da Carne Gaúcha

Pavilhão Internacional

10h

31/8

Pecados da Carne
Vitrine da Carne Gaúcha

Pavilhão Internacional

10h

31/8

Julgamento Rústicos

Pista 20

9h

31/8

Leilão Rústicos

Pista J

14h

01/9

Julgamento Argola (fêmeas)

Pista Central

9/14h

02/9

Julgamento Argola (machos)

Pista Central

9/15h

02/9

Campeonato Angus Mirim

Pista Central

14h

02/9

Entrega de Prêmios

Estande da Raça

18h

02/9

Leilão Red Concert

Restaurante Internacional

20h30min

03/9

Feira da Novilha

Pista J

18h

03/9

Seminário “O boi que o mercado quer”

Casa RBS

14h

04/9

Curso de Seleção e Julgamento da Raça
Angus

Estande da Raça

9h/13h30min

05/9

Pecados da Carne
Vitrine da Carne Gaúcha

Pavilhão Internacional

16h

Sumário
de Touros
A coordenadora do Promebo, Fernanda Kuhl, aproveitou o
encontro com a mídia para promover o lançamento na Expointer, do novo Sumário de Touros
da raça Angus. O trabalho será
apresentado na sede da ANC no
parque, no dia 1º de setembro,
Segundo ela, o guia, elaborado
pela Associação Nacional de
Criadores Herd-Book Collares
(ANC), busca orientar criadores
e investidores sobre a melhor escolha na hora de optar por um
reprodutor. “Reúne informações
de 750 touros pais com produção a partir de 2009 e com, pelo
menos, 20 filhos avaliados”, diz
Fernanda.

Fernanda Kuhl
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A decisão em nossas mãos...
Por Marcelo
Maronna Dias

E

stamos em mais um mês
de agosto nas vésperas de
uma expointer, voltando de
mais um exitoso Beef Tour e com
o novo catálogo CRI de gado de
corte.
Repetidamente em nossa
atividade, conversamos com
produtores e técnicos sobre biotecnologias utilizadas no setor
agropecuário e parece-me evidente que a inseminação artificial é largamente utilizada nos
rebanhos que buscam uma consistente e rápida evolução genética. Não pretendemos discutir
os consagrados benefícios da IA,
mas como técnicos que aconselham o uso de determinados

reprodutores, surge uma velha
pergunta: todo o sêmen é igual?
Como dito anteriormente,
estamos na véspera da mais importante mostra agropecuária
de nosso estado onde poderemos ver fenotipicamente extraordinários animais de diversas
raças. Traçando um paralelo
com o citado Beef Tour (visitas a propriedades americanas
selecionadoras de touros comercializados pela CRI), nesta
viagem, podemos ver os touros
e suas progênies. Isto para um
selecionador de genética e técnicos é muito importante, pois é
possível avaliar o que os reprodutores transmitem e imprimem
nos seus descendentes. Claro
que, aliado a isto, 100% destes
reprodutores possuem DEP´s de
pedigree e filhos. Nestas visitas
podemos avaliar os animais fenotipicamente e constatamos
que dentro de um processo de
seleção baseado em DEP´s de
desempenho e performance, o
tipo racial mostra-se extremamente satisfatório.

Dentro deste raciocínio,
quando recebemos nosso catálogo de touros para aconselhar
os produtores no uso de determinada genética, olhamos os desempenhos dos touros em suas
progênies, e as DEP´s são uma
valiosa ferramenta para indicar
a escolha em cada situação.
Não só sob o ponto de vista de
famílias e cosanguinidades (rebanhos de gado registrado), mas
por exemplo facilidade de parto
direto e peso ao nascer para programas de IA em novilhas.
Quando falo que os rebanhos
americanos, (os quais oferecemos sêmen aos senhores) são
baseados em desempenho, isto
não exclui que teremos, por
exemplo, um Traveler 004, que
entre tantos filhos provados é
pai de Net Worth (premiado em
diversas exposições) e Density
(pai da atual grande campeã e
reservada de grande campeã de
Palermo 2015), porém no catálogo, não existe referência alguma sobre tipo para exposições,
mas pela consistência genética,

Foto: Divulgação

Decisão muito importante:
a escolha do sêmen.

naturalmente surgem animais
com tipo excepcional.
Sabemos que podemos escolher animais que ainda não são
provados com fenótipos impecáveis, mas que tipo de animal
queremos produzir? A inseminação artificial no Brasil cresceu
muito no centro do país pelo
cruzamento industrial, em um
mercado que observa muito a
questão dos DEP´s. Quem produz genética não pode perder
o foco na venda de touros e sa-

bemos que a venda de reprodutores para Paraná e São Paulo
tem crescido e pode haver incremento neste setor (melhoria
no manejo do carrapato). Além
disso, para produtores de touros, facilidade de parto e índices
econômicos (kg de terneiro) tem
grande relevância nos processos
de seleção.
Sendo assim, pensamos que
obviamente sêmen não é tudo
igual. No momento, que conseguirmos entender todo o processo de seleção de famílias com
mães superiores e provadas com
filhos de pedigree consistente,
DEP´s superiores e melhoradores e fenótipos impecáveis, estaremos dando um primeiro, mas
grande passo, para constatar
que dentro de uma palheta de
sêmen está um material genético que influenciará nos resultados de um programa de melhoramento genético e alguém será
responsável por esta escolha.
Supervisor da CRI Genética Brasil
no RS/SC

OPINIÃO

Ociosidade e demanda reduzida decidem
fechamento de frigoríficos pelo país

Por Paulo
Henrique
Peres Verdi
A redução no volume de bovinos abatidos e a crise econômica
vivenciada no Brasil e em países
importadores de carne bovina
brasileira têm gerado um cenário
complicado para a indústria frigorífica.
De acordo com levantamento
realizado pela Scot Consultoria,
em torno de 30 plantas frigoríficas estão com atividades paralisadas considerando os fechamentos
ocorridos nos últimos 18 meses.
Este número representa os frigoríficos que estão parados a par-

tir de janeiro de 2014 e também
as plantas que estão em férias
coletivas.
Porém há outras unidades que
deram férias coletivas e voltaram
a abater em ritmo lento, portanto
estão em operação. Se contabilizadas, as plantas que tiveram paralisações neste período ultrapassam 40 unidades.
A ociosidade das plantas frigoríficas e os preços vigentes da
arroba elevam os custos dos frigoríficos. Junto a isto, o ajuste de
preços controlados pelo governo,
tais como a energia elétrica, e a
crise econômica, tem feito com
que várias indústrias fechem as
portas ou ajustem suas operações
de abate para manter a rentabilidade.
Além de impactar no consumo e na redução do poder de
compra da população, a crise
econômica reduziu o crédito e o
tornou mais caro. A indústria fri-

gorífica brasileira opera alavancada, sendo assim, este problema
também precisa ser superado pelos frigoríficos.
Os frigoríficos estão com dificuldades em repassar este aumento de custos para a carne. Apesar
de o preço ter aumentado, a demanda está lenta ou migrando
para cortes cujos preços são menores, devido à situação financeira da população, com altos índices
de endividamento e desemprego
em ascensão.
Quando os estoques de carne
estão elevados, é preciso comercializar a carne a preços de liquidação, que prejudicam as margens. Frigoríficos de grande porte
superam este cenário utilizando
ativos em caixa, entretanto, frigoríficos de pequeno não possuem
tanto caixa assim e enfrentam dificuldades financeiras.
Os estados que apresentam
mais frigoríficos parados são

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Rio Grande do Sul.
O número de funcionários demitidos ou em férias coletivas,
de acordo com o levantamento e
estimativa da Scot Consultoria,
pode chegar a 10 mil. O impacto
econômico gerado nas respectivas
regiões é grande, principalmente
em cidades menores onde estas
indústrias geram importante movimentação econômica.
Apesar da expressiva alta do
preço da arroba do boi nos últimos meses, a situação das indústrias preocupa os pecuaristas. O
fechamento de unidades intensifica a concentração do setor frigorífico, o que é ruim para a pecuária nacional.
Dependendo da região, os
produtores estão virtualmente reféns dos preços ofertados
pelos poucos frigoríficos ativos. Curtumes e indústrias de
derivados também sofrem com

essa situação.
Além das plantas fechadas,
várias outras ainda em operação
reduziram o abate. A crescente
ociosidade fez com que as empresas ajustassem a rotina de trabalho. O abate foi redirecionado
para outras unidades.
A menor oferta de bovinos e
a demanda preocupante faz com
que algumas unidades em Mato
Grosso do Sul abatam apenas três
vezes por semana. Outras plantas
reduziram os turnos de trabalho
para se adequar ao novo cenário.
Com a projeção de mercado
firme para o restante de 2015,
fica a expectativa de como as
indústrias reagirão ao cenário
econômico e se novos ajustes estão por vir.
Engenheiro agrônomo
Scot Consultoria
scot@scotconsultoria.com.br
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Estar sempre preparado é tudo!
José Paulo Cairoli, selecionador de Angus,
proprietário da Cabanha Reconquista,
vice-governador do Rio Grande do Sul

Fotos: Divulgação/Angus

Por Marina Corrêa

“S

e tiver que ser agora,
não está para vir; se
não estiver para vir,
será agora; e se não for agora,
pode ser a qualquer momento.
Estar preparado é tudo”. Este
trecho de Hamlet, clássico de
Shakespeare, bem poderia definir o que prega desde muito
cedo o produtor rural e atual vice- governador do Estado
gaúcho, José Paulo Dornelles
Cairoli. Aos 63 anos, Cairoli
soube estar sempre preparado e
aproveitar as oportunidades que
a vida lhe trouxe. De criador de
gado, ainda jovem, foi presidente
do BRDE, da Federasul, da Associação Brasileira de Angus, da
Febrac e da Confederação das
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).
E, de empresário do ramo do
agronegócio, entrou na política. “Quem imaginaria que eu
estaria sentado aqui agora?”,
questiona, acrescentando um
“estamos aqui de passagem e
nada é por acaso ...” Quem conhece a história do produtor
sabe o quanto sua perspicácia e
tino administrador tiveram peso
para que ele chegasse onde está.
Uma das principais características da personalidade de
Cairoli é a persistência, a perseverança. “Nunca me conformei
com nada que achasse errado.

O negócio é fazer acontecer”,
comenta. Nem quando a família
insistiu para que ele se formasse engenheiro (ele queria fazer
veterinária), não se distanciou
do que gostava. “Meu pai dizia
que não precisava ser veterinário para ser criador. E nunca deixei de fazer o que eu realmente
gostava, que era lidar no campo,
andar a cavalo. Minhas primeiras lembranças são indo camperear com meu pai. Depois, eu
mesmo encilhava o petiço e ia
sozinho”, recorda.
Os anos 70
Cairoli assumiu a administração das terras do pai no início
da década de 1970. A criação
inicial era de Devon, ainda no
tempo do avô. Depois, na década de 50, o Brangus foi inserido
na criação e só na década de 90
o Angus decolou. A Reconquista Agricultura e Pecuária, que
fica em Alegete, RS, região da
Fronteira Oeste do RS, que de
destaca por uma pecuária de
qualidade como tradição, leva
este nome – Reconquista - porque tinha parte das terras arrendadas. E, aos poucos, o espaço
foi reconquistado pela família.
A criação de Brangus e Angus
foi bastante influenciada pelo
sogro, Flávio Tellechea, de personalidade muito forte. Cairoli

Cairoli e Marco Costa, parceiros na pista e nos negócios

Goia, Flavio e José Paulo Cairoli, constantes vencedores do Ranking Nacional Angus

é casado com Maria da Glória
Tellechea. Eles se conhecem há
45 anos. “Fui até Uruguaiana
e a conheci em um baile de debutantes. Ela tinha só 13 anos.
Quando fez 14 começamos a
namorar. Foi amor à primeira
vista e desde então ela foi o suporte para muitas das minhas
conquistas. Sempre me apoiou,
teve e tem um papel fundamental em minha vida”, fala Cairoli,
emocionado a respeito da esposa, Góia, como é conhecida entre
os amigos, com quem teve três
filhos homens: Eduardo, Marcelo e Flavio.
Planejamento
e olhos no futuro
A escolha de corretos acasalamentos e a importação de
genética escolhida a dedo deu
o start numa seleção campeã.
O Angus na Reconquista só foi
mesmo acontecer na década
de 1990, quando começaram a
trazer genética de outros lugares para os cruzamentos. Era a

crença de que a raça seria enorme sucesso num futuro que estava bem próximo de acontecer,
dentro de um criterioso planejamento de ações.
Para Cairoli, um dos segredos foi sempre concorrer com
ele mesmo. Não é à toa que por
nove vezes consecutivas a Reconquista levantou o título de
campeã do Ranking Nacional
do Angus. “Nossa meta sempre
foi produzir animais melhoradores. Produzir sempre melhores
animais que os do ano passado
sempre foi a meta que perseguimos”, diz. Tendo qualidade
em quantidade, o próximo passo é passar esses animais para
outros criadores, apresentá-los
em exposições importantes para
provocar comparações entre os
criadores, e vendê-los, dando a
oportunidade de qualificar os
nossos rebanhos como um todo,
trazendo ainda mais importância para a raça Angus. Essa é
a ideologia principal da Recon-

Persistência e tino administrativo
pautam as decisões de José
Paulo Cairoli na criação de
Angus e no meio político

quista aos olhos de Cairoli.
O produtor avalia que onde
tem Angus há melhor aproveitamento de dieta em conversão
de carne. E quanto à qualidade
da carne Angus, Cairoli acredita
que a raça conseguiu de forma
exitosa transpor as fronteiras do
País. O melhor exemplo, segundo
ele, é o reconhecimento e parceria de uma marca mundialmente
conhecida, como o McDonald’s,
utilizar a carne Angus em seus
sanduíches e vendê-los como sinônimo de carne de qualidade.
“Acredito que a seriedade
com que a Associação Brasileira
de Angus, através de seu Programa Carne Angus Certificada,
cuida de todos os processos, desde o cruzamento, o abate, e até
a certificação, seja um dos motivos do sucesso. As informações
em relação à carne são muito
confiáveis”, diz.
Foco e dedicação
A agenda política de Cairoli é das mais atribuladas, o que
fez com que ele cancelasse até
aqui dois remates. “Ainda não
sei como será o segundo semes-

>>>
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tre. Sabia que a política ia me
demandar bastante tempo, mas
acredito que tem coisas que não
podemos passar para outras
pessoas fazerem”, disse.
O produtor é daqueles que
acredita que o olho do dono é
que engorda o gado. “Às vezes
vou num dia e volto no outro
da fazenda, esses mais de 700
km não me assustam”, comenta. Para o vice-governador, não
há nada que ele possa fazer em
Porto Alegre que substitua ou
amenize sua vontade de estar no
campo. “No campo, a relação
das pessoas é mais próxima. E
nada substitui esse contato com
a natureza”.
Mesmo com uma vista privilegiada de sua sala no centro administrativo para o rio Guaíba, o
que move mesmo Cairoli é o cenário dos animais ao entardecer
no campo.“Enfrenar um chimarrão e ver a luz do sol indo embora no lombo dos animais não
tem preço. Gosto muito de fazer
estas observações in loco. Ver as

Angus@newS
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Presidente da Angus, Cairoli recebe homenagem da ANC, presidida por Weber

matrizes com filhotes. Para mim,
isso é gratificante. É muito mais
satisfação pessoal (que não dá
prejuízo) do que uma questão financeira”, observa.
Mesmo com a correria proveniente de sua franca atividade
junto ao governo gaúcho, a Expointer é algo de que Cairoli não

abrirá mão. Leva animais e participa como sempre participou
da feira. Para isso, conta com a
ajuda do filho Marcelo, responsável pelos equinos na fazenda,
outra grande paixão do produtor, que monta em competições
desde os 13 anos.
A boa relação com os filhos e

Durante a festa dos 50 anos da Angus, Cairoli recebe título de Comendador

com a esposa é a base para este
período corrido. Pelo menos uma
vez por mês todos se encontram
na Reconquista. “Acho que isso
vem muito dos meus pais, essa
valorização da família. O mundo
é muito dinâmico, mas é lá que
vejo com clareza como tudo é
possível. A fazenda e a família

são o porto seguro”, avalia.
De toda sua trajetória, Cairoli destaca os efeitos positivos
da maturidade. “Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam
na hora que a gente quer e já
fiz muitas coisas por ansiedade.
Hoje, vejo que tudo tem seu tempo”, projeta, com sabedoria.

Genética em larga escala na Indústria
Por Luciano
Andrade

A

genética é um dos principais
fatores para o melhoramento
na qualidade de carne e nos
índices produtivos da pecuária de
corte em nosso País. Isto já é fato
conhecido, mas segue uma pergunta: por que a raça Angus avança
em passos tão largos quando falamos em cruzamento industrial
nas mais diversificadas regiões de
nosso Brasil? Em notícia recente a
carne Angus certificada já é mais
procurada do que a classificação
choice (marmoreio) nos Estados
Unidos.
Bem, inicialmente vamos entender que existe uma complementariedade entre raças que é
expressada em forma de altíssimos
ganhos nos índices zootécnicos, e
que impactam diretamente na rentabilidade da propriedade quando

falamos em cruzamento indutrial.
O grande diferencial na comparação entre os diversos outros
cruzamentos industriais é que
apesar de existir linhagens que se
diferem dentro de uma mesma
raça, as principais características
dos exemplares da raça Angus se
enquadram em um conjunto favorável de resultados quando comparado um F1 Angus em relação a
F1 de diversas outras raças. Isto
porque devido ao fato de serem
animais de frame médio, quando cruzados com fêmeas Nelore
presentes na grande maioria das
propriedades do Brasil, não resultam em animais tardios, podendo
chegar ao abate com o peso médio
esperado pelas indústrias e com
um acabamento de carcaça excelente, quando recebem um manejo
nutricional correto não diferente
do gado de corte abatido até hoje.
A adaptabilidade e rusticidade
expressada nos animais frutos de
cruzamento configuram desempenho econômico atraente quando
falamos em Conversão Alimentar,
Ganho de peso Diário, Padronização de Lotes, etc ... Precisamos
lembrar também da capacidade
que este cruzamento possui em

atender as mais diversas marcas
de carnes das indústrias do Brasil,
pois quando direcionado a linhas
especiais, grill, precoces, Premium,
etc., basta adaptar o sistema de
produção com a tipificação de
carcaça para a linha escolhida e
padronizar a oferta dos animais a
serem abatidos.
Ainda não entramos no assunto
“fêmeas”, e ai costumo dizer que
“Esta é mesmo um Colosso”!!!
A fêmea possui uma versatilidade que chega a assustar devido à
imensa gama de opções que podemos dar a este animal, pois quando
direcionadas à produção de carnes
especiais, conseguem atingir acabamento de excelente qualidade
em diversas categorias de peso,
pois podem ser praticamente manipuladas quanto ao peso final e
grau de acabamento, desde que se
tenha um padrão bem definido da
tipificação a ser atendida. Já quando direcionadas para a reposição
de matrizes, estas também dão um
show devido a sua extrema precocidade, adaptabilidade ao clima de
nosso centro-oeste e também por
não serem extremamente exigentes
em suportes nutricionais, chegando à fase adulta como matrizes

equilibradas que não requerem
grande apoio nutricional nos períodos de seca, atingindo ótimos
índices de re-concepção pós-parto
e desmamando bezerros com bons
pesos aos 210 dias.
Esta fêmea quando suplementada a pasto com dieta energética
e finalizada em semi ou confinamento, produz uma carne dentro
de altos padrões de qualidade.
O que importa leitores, é que
o cruzamento F1 é uma excelente
ferramenta para desempenho na
pecuária moderna e dentre as diversas opções, precisamos lembrar
que versatilidade é fundamental,
pois o mercado não é estático e
um produto que pode além de elevar os índices zootécnicos da propriedade, também ser trabalhado
e direcionado a qualquer instante
a mercados específicos e com padrões definidos deve ser considerado no momento da escolha da
raça, linhagem, ou grau de sangue.
Preciso deixar uma dica de extrema importância a todos: antes
definir a participação em um ou
outro programa de qualidade de
carne, avalie bem as características
necessárias para atingir a tipificação final exigida para premiação

da carcaça de sua produção, pois
a raça é somente um dos pontos,
uma vez que mesmo que uma raça
possa possuir potencial para atingir certa tipificação, somente com
um trabalho envolvendo manejo,
nutrição e planejamento de abate
se pode garantir o sucesso da classificação dos mesmos. Falo isto,
por compreender que a indústria
está certa em manter os padrões
ligados entre eles, pois afinal o consumidor da mesa, que está com o
prato em sua frente para degustar
um Seta Nobre (e é quem paga a
conta de todo e qualquer investimento), muitas vezes não está nem
um pouco interessado em saber se
o boi era preto, branco ou amarelo.
É ai que entra a competência de
todos os profissionais envolvidos
em cada elo desta cadeia produtiva tão hipnotizante que é a Pecuária de corte!!!

Zootecnista, formado pela UNESP
– Jaboticabal, SP, especialista em
melhoramento genético, tipificação de
carcaças em gado de corte e garantia
de qualidade em produtos cárneos
para a indústria.
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Maminha Angus
Recheada
A

qui, mais uma receita que tem como base a carne Angus
Certificada. Como fazemos em todas as edições, o Jornal
Angus@newS sugere para você neste espaço uma nova receita, sempre de olho nos bons usos da carne Angus certificada
na culinária.
Assim, além das abordagens sobre a raça e sobre o Programa
Carne Angus Certificada, trazemos nesta página receitas articuladas e sempre tendo como carro-chefe a carne Angus certificada.
Desta vez a receita sugestão para a coluna Angus do Chef
– Maminha Angus Recheada - vem da Casa de Carnes Santa
Edwiges, através de uma de suas proprietárias, a nutricionista
Andrea de Azevedo Brasil. A Santa Edwiges, que trabalha com
cortes especiais de Carne Angus Certificada, fica em Bagé, RS,
na rua Marcílio Dias, 1.874 – fone: 53.3242.8428.

Ingredientes
1kg de maminha Angus
100gr de pimentão vermelho cortado em tiras
100gr de pimentão amarelo cortado em tiras
100gr de pimentão verde cortado em tiras
50gr de azeitonas sem caroço
100gr de bacon fatiado
200gr de queijo provolone

Modo de preparo

Recheia-se a maminha com todos os ingredientes. Depois envolve-se o corte
em papel alumínio e vai ao forno por aproximadamente 1h30min., em fogo
baixo.
Logo em seguida retira-se o papel alumínio, para que a mesma fique dourada. E está pronta para ser levada à mesa e saboreada.

Laura, Carmen e Andrea de Azevedo Brasil
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Descrição
Também chamada de ponta de alcatra, sendo conhecida como
“cuadril” em espanhol, “aiguillete baronne” em francês ou “tail
of round” ou ainda como “rump roast” em inglês, a maminha é
a parte mais macia da alcatra. É suculenta e tem sabor
suave.
É boa para assados, churrascos ou feita na grelha.
Também pode ser apreciada como carne de panela ou até
bifes. Deve ser cortada de forma correta, ou seja, contra
as fibras, para acentuar sua maciez e sabor.
A maminha recheada, feita a partir de um corte nobre
tradicional de traseiro bovino, é muito fácil e prática de
ser preparada e seve muito bem, se revelando um prato
verdadeiramente saboroso. Nestes dias de inverno, especialmente
no Sul do Brasil, onde o frio é bem mais acentuado, pode ser saboreada acompanhada por um vinho tinto de boa marca.
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