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Sem espaço para tourinhos

José Roberto
Pires Weber

Quem está no campo sabe que, a cada dia,
surgem novos interessados em adquirir reprodutores e sêmen Angus. De Sul a Norte, são
pecuaristas preocupados em “fazer terneiros”
de alto nível, bem valorizados e que expressem todas as características que colocaram a
Angus no topo de produção de carne mundial.
Contudo, ainda há quem chegue na porteira
pedindo o “tourinho que sobrou”, “aquele sem
registro”, confiando que a diferença é apenas
uma questão de papelada e alguma economia.
Ledo engano.
O registro é a certeza que o reprodutor
dará origem a um rebanho genuinamente Angus, produzindo descendentes que exprimam
tudo aquilo que o investidor e o mercado desejam desse animal. Também significa que passou pelo crivo do corpo técnico da Associação
Brasileira de Angus e foi submetido a análises
de desempenho reprodutivo.

Usar um Touro Angus Registrado pode custar um pouco mais, é verdade. No entanto, é sinônimo de novilhos até 20% mais valorizados,
de animais carniceiros, e de um rebanho uniforme. Com história genética conhecida, esses
reprodutores também não carregam inconsistências e, com ajuda de DEPs, podem até afastar parasitas indesejáveis como o carrapato.
Os indexadores disponíveis nos programas de
melhoramento ainda podem servir como guia
para orientar a escolha do melhor reprodutor
de acordo com as vacas a serem cobertas e
com os objetivos almejados.
Prova disso são os escores alcançados por
alguns pecuaristas no programa Carne Angus
Certificada. Os tradicionais vencedores dos
concursos de carcaça e aqueles que abocanham as máximas bonificações são, exatamente, os que não abrem mão de utilizar apenas
sêmen de Touros Angus Registrado em seus

Mãe Angus e sua cria ao pôr-do-sol
O repórter fotográfico Eduardo Rocha registrou a imagem na Estância do Salso,
Condomínio Silvio Claudio Scalzilli, em Bagé, RS.

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

cruzamentos. Os números não mentem e o retorno vem na ponta do lápis, principalmente
em uma época de terneiros valorizados em que
a relação com o touro caiu de 4 para 3 por um.
Consciente de que não há mais espaço no
mercado de excelência para usuários de “tourinhos”, a Associação Brasileira de Angus está
dando início à Campanha Touro Angus Registrado. A ação será focada nas praças do Interior, de forma a mostrar ao usuário da genética Angus todo o seu valor para que, enfim, ele
possa também tirar dela o melhor resultado
possível. Afinal, a força da Angus foi forjada na
tradição de mais de cem anos de melhoramento
genético na busca pelo sabor, maciez e suculência da carne que, hoje, encanta o mundo.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus

NESTA EDIÇÃO
Carne Angus conquista o mercado árabe

3

Frigorífico Minerva agora é Angus

8

Provas CRV Lagoa e Embrapa Sul

10

No topo do mercado de reprodutores

12

Núcleos em Ação

16

Registrado é Angus. O resto é aventura...

20

Novos inspetores técnicos

22

Veja as mudanças no Ranking em 2016

26

Exposições de Outono

28

Gala Angus vende a nata do Uruguai

32

Perfil: Caio Vianna, Cabanha São Xavier

36

Angus do Chef: Oriental da Barbanegra

39

Associação Brasileira de Angus

Diretoria Biênio 2015-2016

Diretoria Executiva - Diretor Presidente: José Roberto Pires Weber - Diretor 1ºVice Presidente: Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello - Diretor Vice Presidente: Wilson Brochmann - Diretor Vice
Presidente: Nelson Antônio Serpa - Diretor Vice Presidente: Rogério Francisco Stein - Diretor Financeiro: João Francisco Bade Wolf - Diretor Administrativo: Maurício Lampert Weiand - Diretor de Marketing:
Ronaldo Zechlinski de Oliveira - Diretor de Núcleos: Carlos Augusto de Souza - Diretor Programa Carne Angus: Reynaldo Titoff Salvador - Conselho de Administração - Membros Eleitos: Antônio Maciel Neto, Caio
Cezar Fernandez Vianna, Nivaldo Dzyekanski, Sergio Bastos Tellechea, Valdomiro Poliselli Junior – Membros Natos (Ex-Presidentes): Angelo Bastos Tellechea, Antônio Martins Bastos Filho, Fernando Bonotto, Hermes
Pinto, José Roberto Pires Weber, Reynaldo Titoff Salvador, José Paulo Dornelles Cairoli, Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, Paulo de Castro Marques – Conselho Fiscal – Membros Efetivos: Frederico
Pons, Ricardo Macedo Gregory, Luiz Pedro Duarte Escosteguy - Membros Suplentes: Fernando Gonçalves, Luis Henrique Castagnino Sesti, Carlos Renato Tonet Ferreira - Conselho Técnico - Presidente: Susana
Macedo Salvador - Conselheiros: Antonio Martins Bastos Neto, Cristopher Filippon, Roberto Vilhena, Marcio Sudati Rodrigues e Fernanda Nogueira Kuhl.

Angus@newS

Coordenação: Katiulci Santos (gerencia@angus.org.br)
Jornalistas Responsáveis: Eduardo Fehn Teixeira - MTb/RS 4655 e Horst Knak - MTB/RS 4834
Colaboradores: Jorn. Alexandre Gruszynski, Jorn. Carolina Jardine, Jorn. Marina Corrêa, Jorn. Nelson Moreira, Jorn. Nicolau Balaszow e articulistas
Departamento Comercial: Agência Ciranda - Para anunciar, ligue 51 3231.6210 // 51 8116.9789 e 51 8116.9786
Edição, Diagramação, Arte e Finalização: Agência Ciranda - Fone 51 3231.6210 - Av. Getúlio Vargas, 908 - conj. 502 - CEP 90.150-002 - Porto Alegre - RS
www.agenciaciranda.com.br :: ciranda@agenciaciranda.com.br
Associação Brasileira de Angus - Largo Visconde de Cairu, 12 - conj. 901 - CEP 90.030-110 - Porto Alegre - RS - www.angus.org.br - angus@angus.org.br - Fone: 51 3328.9122
* Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
Foto de capa: Divulgação/Abiec

4

Março/Abril de 2016

Angus@newS

CARNE

Carne Angus conquista
o Oriente Médio
Fotos: Abiec e Divulgação/Angus

Por Nicolau Balaszow

Depois de abrir mercado à carne premium na
Europa, chega a vez do gigante mundo árabe.
Com o apoio da Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
a Associação Brasileira de Angus e a Associação
Brasileira da Indústria Exportadora de Carne
(Abiec), estiveram em Dubai para participar da
Gulfood 2016, deflagrando a conquista de um
mercado estratégico (Oriente Médio), para os
negócios da carne produzida no Brasil através
do Programa Carne Angus Certificada. A feira
- um megaevento reunindo a nata do setor - foi
realizada de 21 a 25 de fevereiro, no Dubai
World Trade Center.

A

pós a programação da feira, a Angus, representada
pelo gerente do Programa Carne Angus Certificada,
Fábio Medeiros, testemunhou
mais uma investida importante
da agenda internacional e, desta vez, na Arábia Saudita. Na
oportunidade, a Abiec, parceira
importante na intermediação
dos negócios, organizou um
churrasco com Carne Angus,
com o apoio da rede Barbacoa,
na residência do embaixador
brasileiro, Flávio Marega e de
sua esposa, a embaixatriz Cláu-

dia Marega.
O encontro comemorou a
reabertura do mercado saudita
para a carne brasileira, permitindo, ao mesmo tempo, estabelecer o relacionamento entre
importadores, autoridades e exportadores brasileiros. “As empresas parceiras que estiveram
presentes estão extremamente
animadas com a abertura deste enorme e seletivo mercado.
Estamos aptos a vender carne
e subprodutos bovinos ao reino,
que tem excelente potencial de
consumo, tanto para commodi-

Gerente do Carne Angus, Fábio Medeiros mostra a carne servida em Dubai

A carne Angus segue na conquista de novos mercados. Depois de Dubai já estão na "mira", China e Japão

ties quanto para carne de alta
qualidade como o Brazilian Angus Beef”, lembra Medeiros.
Em paralelo à programação
oficial da feira em Dubai, foi
realizado um evento especial,
o Celebrating Brazilian Beef
Gourmet, que buscou promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Emirados Árabes,
mesclando pratos tradicionais
da gastronomia brasileira com
as do Oriente Médio. Presentes
empresários, imprensa, chefs e
representantes do setor do agronegócio. No cardápio, o Brasil
surpreendeu a todos com seu
tradicional churrasco com Carne Angus. Os libaneses apresentaram o bife grelhado no espeto
com ervas, enquanto os africanos serviram um típico Minchet
Abish, carne moída temperada
com gengibre. Todos preparados
com o Brazilian Angus Beef.
“Este foi o momento para
apresentar nosso produto ao
mercado árabe. O Brasil é um

País laico, que respeita as diferentes culturas e tem o maior
potencial de produção de proteína animal do mundo. A Carne
Angus é o que o País tem de melhor para atender a consumidores altamente exigentes”, reforçou Fábio Medeiros. A carne do
Brasil foi aprovada com louvor
no jantar de gala, sendo apreciada pelos convidados, que se
mostraram ansiosos pela chegada dos cortes brasileiros às gondolas dos seus supermercados.
Presentes, importadores árabes,
supermercadistas e diplomatas.
Receitas suculentas
Na ocasião, também foi lançado com sucesso, chamando a
atenção dos presentes, o livro
Angus Brazilian Beef Gourmet,
que reúne informações sobre a
produção da carne Angus brasileira e suas potencialidades
culinárias. Produzida dentro
dos padrões internacionais de
sustentabilidade e bem-estar

animal, a carne Angus do Brasil levada aos Emirados Árabes
Unidos (EAU) e Arábia Saudita,
segue o sistema Halal, que define alguns procedimentos constituídos pela religião muçulmana.
Os países árabes são vistos
como um mercado altamente promissor uma vez que detêm nichos
de alto poder aquisitivo e consumidores extremamente exigentes
quanto à qualidade e segurança
dos produtos que consomem. “Tivemos uma noite de casa lotada.
Foram mais de 150 pessoas interessadas em conhecer o Brazilian
Beef Gourmet. Isso mostra que
há um mercado espetacular nesta
parte do mundo, e a Angus está
pronta para atendê-lo”, enfatizou
o gerente do Programa Carne
Angus. Estas ações, iniciadas na
Europa e, agora, ampliadas no
Oriente Médio, além de agregar
ainda mais valor ao pecuarista
brasileiro, gera sustentabilidade
ao processo de exportação", lembrou o executivo.
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Produto brasileiro busca
reconhecimento internacional
Fotos: Abiec e Divulgação/Angus

Desde 2011 a Associação
Brasileira de Angus vem trabalhando no sentido de prospectar e identificar nichos no
mercado externo, e a meta
inicial era conseguir o reconhecimento internacional do
selo de certificação e a possibilidade de exportar a carne
com a rotulagem Angus. Este
precedente não existia no Brasil e com o advento da Plataforma de Gestão Agropecuária
(PGA), administrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA),
se abriram possibilidades aos
frigoríficos de exportar carne
com o selo da raça Angus estampado na embalagem. Anteriormente isso ainda não era
possível, pois muitos países,
como os integrantes da União
Europeia, possuem uma rígida
legislação de rotulagem e exigem que as informações incluídas na embalagem do produto
sejam validadas pelo órgão governamental competente.
Mas a PGA e a Associação
Brasileira de Angus, particularmente em seu empenho e
persistência, modificaram este
cenário e a partir de agora,
com pioneirismo, o mercado
internacional está aberto para
a carne Angus certificada e
produzida no Brasil pelo Programa Carne Angus Certificada.
A produção só cresce
Estes esforços, citados anteriormente, para a conquista
de um mercado seleto já foi
entendido pelos pecuaristas

Vista do estande brasileiro na feira

Livro Angus Brazilian Beef Gourmet foi distribuído no evento

Após a abertura do mercado Europeu,
o mundo árabe abre as suas portas
para a qualidade superior
da carne Angus brasileira
brasileiros como um fator de
ganhos bem mais significativos. A produção pecuária nacional ganha um novo status e
a forte procura pela genética
Angus se justifica e vai crescer
ainda mais com estas notícias
alvissareiras.
Neste sentido, e de acordo

com informações da Associação Brasileira de Angus, estima-se que, em 2015 tenham
nascido três milhões de terneiros com genética Angus. No
mesmo período, o Programa
de Carne Angus Certificada superou os 400 mil animais abatidos. A projeção para o Pro-

Pratos de várias partes do mundo com a carne Angus

grama é chegar, em 2020, com
1 milhão de carcaças prontas
para o consumo dos mercados,
incontestáveis quanto ao seu
alto padrão.
“A carne Angus brasileira
atende aos mais rígidos e sofisticados padrões internacionais, e os criadores brasileiros
estão conscientes que exportar
cortes de alto valor agregado
é o caminho para ampliar a
lucratividade dentro da porteira”, pontuou o diretor do Programa Carne Angus, Reynaldo
Titoff Salvador. Questionado
quanto a condição da capacidade para atender plenamente
aos importadores, o dirigente foi pragmático: “o fato de
vivermos numa economia de
mercado, onde predomina a livre iniciativa, indica que serão
atendidos todos os mercados
que demandarem o Brazilian
Angus Beef”.

Reynaldo Titoff Salvador

Números atualizados
Para o presidente da Abiec,
Antônio Camardelli, “esse é um
mercado com grande potencial:
os Emirados Árabes Unidos
(EAU),
formado por
uma confederação de monarquias árabes, consome anualmente 108 mil toneladas de
carne (85% são importadas),
com expectativa de aumentar o
consumo em torno de 8% até
2019. Já a Arábia Saudita, que
recentemente suspendeu embargo à carne bovina brasileira,
traz a possibilidade, em curto
prazo, para o Brasil de exportar 40 mil toneladas de carne,
com incremento de US$ 160
milhões no faturamento anual”.
Para se ter ideia da importância deste mercado consumidor, em 2015, as exportações
de carne bovina brasileira para
os países árabes atingiram faturamento de US$ 1,4 bilhão,
o equivalente a 24% do total
exportado no ano. Somente os
EAU importaram do Brasil, no
mesmo ano, 18 mil toneladas
de carne bovina, gerando faturamento de US$ 84 milhões.
“Celebramos o retorno do
mercado árabe e o nosso trabalho mantem-se bastante aceso
em relação à manutenção da
valorização do nosso status
de qualidade, relativamente à
carne brasileira”, enfatizou o
dirigente da Abiec.
>>>
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Um nicho a ser explorado

P

ara o diretor executivo da Abiec, Fernando Sampaio, os países
árabes são uma região de
destacada demanda de carne
brasileira, “e a tendência é
ampliar nosso mercado naquela área”. As exportações
de carne bovina aos países
árabes tiveram um aumento

de 0,67% em comparação
com 2014. O principal mercado foi o Egito, seguido de
Argélia, Emirados Árabes
Unidos, Líbano e Jordânia. A
Arábia Saudita era o segundo maior mercado da região
antes de suspender as importações, no final de 2012. Os
números são da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex).
O executivo da Abiec
mantém o foco e diz: “devemos unir forças, continuadamente, para promover a
carne brasileira no mundo. É
importante apresentar para
os importadores a qualidade

Recepção do consulado brasileiro aos novos investidores

Fotos: Divulgação/Angus

Fernando Sampaio

e diversidade da nossa carne, mostrar que temos uma
produção capaz de atender
todos os tipos de demandas,
incluindo a alta gastronomia. Nossa ideia em Dubai,
em parceria com a ApexBrasil e a Associação Brasileira de Angus, foi demonstrar para jornalistas, chefes,
importadores, entre outros
formadores de opinião, algumas receitas provenientes de
culturas distintas, mostrando a adaptabilidade da carne
brasileira”.
Sampaio explica que a
Europa é o maior importador de carne Angus e após

Angus brasileiro é sucesso no Oriente Médio

as ações feitas em Dubai,
esse mercado tem ampliado o interesse pelo produto. Por outro lado, pondera
Sampaio, “os resultados
podem não ser imediatos,
contudo os importadores já
possuem mais interesse no
produto Angus do que antes e os pedidos já se ini-

ciaram. Sem dúvida, assim
como no mercado interno,
a carne Angus é um nicho
que deve ser explorado pelo
Brasil”, orienta, e ao mesmo
tempo revela (antecipando o
futuro) que já existirem tratativas para a promoção da
carne Angus na China, ainda
esse ano.

China e Japão, próximas investidas
Depois de Dubai e de outras investidas anteriores, a Associação Brasileira de
Angus, juntamente com os seus parceiros,
já prepara ações em países da Europa,
América do Sul e especialmente na Ásia.
Conforme informações do diretor do Programa Carne Angus Certificada, já existem
entendimentos para que o próximo movimento aconteça na feira de Sial, na China,
em maio deste ano.
Este enorme mercado potencial da China, no entendimento de Reynaldo Salvador,
representa volume para exportações gigantes. “Quando falamos na China, não só
consideramos a questão do volume, como
não perdemos de vista os 50 milhões de
chineses de uma classe social em ascensão, que consomem produtos de alta qualidade. E se o caso for o mercado japonês,
também na mira, não estamos tratando de
volume, mas de preço, pois este é um con-

sumidor que paga muito bem pelo que tem
qualidade”.
A colheita dos atuais resultados, conforme analisa Reynaldo Salvador, passa
por um planejamento estratégico, onde se
observou que os 20% de carne produzida no Brasil, dedicada à exportação, eram
tratados como commodities. “Observamos,
a partir de nossa estratégia, que era o momento de apresentar uma carne superior
para um mercado externo altamente exigente e que pagaria bem pelo diferencial
do produto. A carne Angus seria a indicada.
Por isso, hoje estamos colhendo os frutos
de uma estratégia iniciada há quatro anos,
pois já se avolumam exportações para a
Europa e pedidos de carne dos árabes”,
revelou o dirigente e um dos fundadores
do bem sucedido Programa Carne Angus
Certificada, da Associação Brasileira de
Angus.
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Minerva ingressa no
Programa Carne Angus
O

Frigorífico
Minerva
(Minerva Foods) já é
parceiro do Programa
Carne Angus Certificada, da
Associação Brasileira de Angus. O convênio foi firmado
em 28 de janeiro, em reunião
realizada em São Paulo, SP,
que contou com a presença
da direção do Minerva e da
Angus. A meta é a expansão
da atividade do frigorífico no
crescente e seletivo mercado
de cortes premium, a partir
de um trabalho conjunto com
o Programa Carne Angus.
“Identificamos uma tendência crescente do consumo
de cortes especiais, de carnes
de qualidade premium e, com
a adesão a este programa,
vamos intensificar nossos
abates e projetamos dobrar
o faturamento e a produção
da nossa linha premium que,
em 2015, duplicou em comparação com 2014”, observou na ocasião o presidente
do Minerva Foods, Fernando
Galletti de Queiroz.
Fortalecimento do
Programa Carne Angus
Para a Angus, a adesão
da empresa significa o fortalecimento do Programa
Carne Angus, que há 12 anos
certifica a qualidade da carne Angus em vários e importantes frigoríficos brasileiros. Afinal, o Minerva Foods
é um dos líderes na América
do Sul na produção e comercialização de carne bovina
e a segunda maior empresa

frigorífica exportadora brasileira do setor em termos de
receita bruta.
“A decisão do Minerva
mostra que estamos no caminho certo e que trabalhar com
a carne Angus certificada é
sempre um bom negócio tanto no mercado interno quanto
no mercado externo”, acrescentou o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber.

níveis ao varejo em seguida.
Inicialmente, os abates ocorrem em quatro das suas 17
plantas: Palmeiras de Goiás
(GO), Várzea Grande (MT),
Barretos (SP) e José Bonifácio (SP). No início, estão
programados o abate de 3
mil animais ao mês, embora a meta seja expandir as
ações para outras unidades
no país em médio prazo.

Minerva Prime,
a nova marca
A parceria representa um
novo patamar para os cortes
da marca Minerva Prime,
que passa agora a se chamar Minerva Prime Angus.
O negócio inova ao trazer a
linha Angus dividida em uma
segmentação premium, que
receberá as marcas “Angus
Selection Series” e uma Super Premium, chamada de
“Angus Gold Series”. Ambas
serão compostas por animais
Angus ou Cruza Angus precoces, de acabamento uniforme e níveis de marmoreio
elevado.
A linha Gold inclui os cortes com escores ainda mais
destacados,
especialmente
em termos de marmorização
e acabamento de gordura.
“Isso mostra que a empresa
está disposta a certificar seus
abates, segregar a produção em busca de cortes com
maiores níveis de marmoreio
voltados para a alta gastronomia”, decifrou o diretor
do Programa Carne Angus
Certificada, Reynaldo Titoff
Salvador, lembrando que todo
o processo de certificação é
realizado por técnicos da Associação Brasileira de Angus.
Os abates tem início de
operação imediata e os produtos deverão estar dispo-

Atenção ao
mercado externo
Como o Minerva é um
dos líderes brasileiros e sulamericana em exportação
de carne bovina, a empresa
destaca a importância da
certificação do Programa
Carne Angus visando o atingimento de nichos do mercado internacional, com as
suas novas linhas premium.
Neste sentido, a companhia
ressalta os esforços da associação para a abertura de
oportunidades para a conquista de novos mercados
para a Carne Angus produzida no Brasil por meio
da participação ativa nos
eventos internacionais mais
importantes do setor.
Clientes valorizam
o produto
Entrar firme no mercado
das carnes especiais, com um
produto que além de aliar a
tradição da marca à qualidade, agora passa a contar
com a garantia da certificação Angus. Com este
propósito o Grupo Minerva
passou a abater animais Angus certificados a partir de
abril, para em maio lançar
no mercado sua linha Prime
Certificada Angus. Esta linha foi lançada em 2014 se
caracterizando por produtos

Foto: Cláudio Lacerda

Fernando Queiroz e José Roberto Pires Weber em evento em São Paulo

vindos de animais de origem britânica, onde a raça,
a idade e o acabamento de
gordura garantiam um diferencial de qualidade, informa o especialista em nicho
de mercado do Frigorífico
Minerva (Minerva Foods),
Luciano Andrade.
“Agora este linha se amplia com a Prime Angus,
onde vamos atingir um novo
nicho de mercado das carnes
especiais e com certificação”, aponta Luciano.
O Grupo Minerva, que
tem nas exportações e nas
commodities seu carro chefe, percebeu que um produto diferenciado, acima do
que se tem hoje, é grandemente valorizado pelos seus

Luciano Andrade

clientes. “Os clientes vêem
que o grupo tem o knowhow, o conhecimento e a
importância dessa diferenciação, podendo dispor de
mais essa alternativa no
que diz respeito às carnes
nobres”, comenta o especialista. “Queremos dar outras alternativas aos nossos
clientes além da picanha e
do contrafilé. Vamos oferecer o bombom da alcatra,
o baby beef, a raquete da
paleta e outros cortes especiais para as carnes gourmet”, descreve o técnico.
O Minerva pretende iniciar os abates para esta linha certificada com três mil
cabeças por mês. A oferta
de animais Angus certificados para estes abates está
aberta para os produtores
de Barretos, SP, José Bonifácio, SP, Palmeiras de Goiás, GO, Várzea Grande, MT
e Rolim de Moura, RO. Os
maiores volumes deverão vir
de Palmeiras e Goiás e Várzea Grande, devido ao grande número de inseminações
que ocorrem nos rebanhos
dessas localidades, detalha
Luciano.
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Touro da Fazenda Pé da Serra
vence V Prova Angus/Embrapa

E

m dia de campo realizado em 12 de abril, na
sede da Embrapa, em
Bagé, RS, na presença de criadores, técnicos e direções da
Associação Brasileira de Angus e da Embrapa Pecuária
Sul, foram oficialmente conhecidos os vencedores da V Prova
de Avaliação a Campo (PAC)
Angus/Embrapa.
O encontro contou com manifestações do presidente da
Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber,
e do chefe geral da Embrapa
Pecuária Sul, Alexandre Varella. Na sequência, o Zootecnista Marcos Jun-Iti Yokoo
palestrou sobre os fundamentos e a importância da prova
como ferramenta no Melhoramento Genético em Bovinos
de Corte. A seguir foi feita a
apresentação dos animais pelo
coordenador da PAC, Roberto
S. Collares, com a posterior
divulgação dos desempenhos
finais dos testes de 2015/16. A
agenda do encontro foi encerrada com considerações sobre
os touros classificados como
elite, superiores e comerciais,
num trabalho conduzido por
Joal José Brazzale Leal, membro da equipe de avaliação da
Embrapa Pecuária Sul, e Luiz
Walter Ribeiro, da equipe de
avaliação técnica da Associação Brasileira Angus.
A 5ª Prova de Avaliação a
Campo (PAC) teve início em
13 de julho de 2015 e contou com 19 animais de dez
propriedades, tendo sido finalizada em dezembro de 2015.
Após os animais permaneceram no local em observação.
Os touros passaram por diversas pesagens e avaliações
de forma a mensurar as variantes de desenvolvimento e

Foto: Mateus Pivato/Angus

ções da Embrapa. Isto porque
Luiz Walter Ribeiro obteve
um patrocínio da empresa Supra Rações. “Foram 600 kg
do produto Energy 4000, o
que permitiu a suplementação
do lote durante 60 dias após
o final da prova, junto com a
pastagem de Sudão e o campo
melhorado.
“O objetivo foi de manter
os animais em avaliação para
estudo e melhoramento da prova para os próximos anos”, explicou Luiz Walter.
O técnico ressaltou também
o patrocínio do Laboratório
a competição entre os animais diferença entre os seus pares, Hertape, através dos produtos
foi muito homogênea e bastante todos muito homogêneos e pa- Fiproline (anti carrapaticida)
e Ticson ( anti endoparasitas
complexa, em razão da equidade relhos”, observou.
e também carrapaticida), que
dos animais integrantes, “todos
foram de muita utilidade na
O técnico da Angus
com genética muito apurada”,
Responsável pelas avalia- manutenção das condições de
ressaltou Collares.
Ele enfatizou a importân- ções e pelo acompanhamento saúde da tourada.
Na avaliação do evento, o
cia dessa prova de avaliação da prova, o técnico da Angus
pelas condições a que são ex- veterinário Luiz Walter Leal veterinário Luiz Walter resOs vencedores
postos os animais, totalmente Ribeiro iniciou suas observa- saltou que o V PAC foi o meO primeiro colocado foi a campo, com alimentação de ções lembrando que a prova lhor em comparação com os
o touro “Recreio P03 Ladi- azevém, trevo branco e corni- tem como objetivo geral com- anteriores. “Os animais foram
no Major League Brigadier”, chão, no inverno, bastante sal parar, dentro de um mesmo sis- mais uniformes, o padrão raapresentado pela Fazenda no cocho e pastagem de verão, tema de criação, reprodutores cial muito bom e não houve
Pé da Serra, de propriedade capim Sudão, nos meses quen- da raça Angus de cabanhas de problemas, todos terminaram
do criador Roberto Silveira tes... Para o selecionador e diferentes regiões, com o obje- em excelente estado corporal
Collares, em Hulha Negra, RS. técnico, convivendo com exces- tivo de identificar animais su- e de saúde. Desde o início da
A segunda colocação ficou so de chuvas em determinadas periores para produção em sis- prova até os 169 dias ganhapara o touro “Redbar D161”, épocas e com seca em outros tema de pastejo. Registrou que ram 189,256 kg de peso vivo
da Fazenda da Barragem, de momentos, os animais sempre a prova foi encerrada no dia 29 em média”, apontou o técnico.
Francisco de Paula Cardoso conseguiram manter um ganho de dezembro, com a realização
Inscrições abertas
Junior, de Dom Pedrito, RS e de peso constante, sendo ava- da sétima pesagem dos touros.
A Associação Brasileira
a terceira colocação na impor- liados no seu habitat.
Conforme Luiz Walter, as
tante prova também foi conCollares ressaltou que são pesagens foram realizadas Angus está comunicando aos
quistada pela Fazenda da Bar- estas as condições que os tou- respectivamente aos 28 dias criadores que as inscrições
ragem, com o touro “Redbar ros enfrentam nas propriedades após início da prova, 57 dias, para a próxima prova (a sexD185”. O presidente da Angus, onde vivem e reproduzem. E 85 dias, 114 dias, 141 dias e ta edição) já estão abertas aos
José Roberto Pires Weber, co- nessas condições alguns ani- 169 dias. Os animais foram interessados. Os detalhes pomentou que os animais eram mais se destacam em função da mantidos em pastagens de dem ser obtidos diretamente
muito homogêneos e elogiou a genética e da adaptabilidade.
azevém sementado, capim la- na entidade, através do fone
organização da prova.
Com relação ao touro ven- nudo e trevo branco. A avalia- 51. 3328.9122. A data limite
cedor, da sua propriedade, ção final mostrou que o ganho para entrada dos animais para
Avaliação de Collares
Collares diz que está bastante médio diário de peso nos ani- a prova é 5 de junho.
Nesta prova, através da obEsta prova foi bastante com- contente com a linhagem ge- mais alcançou, após 169 dias
plexa e muito disputada, na ava- nética que escolheu para tra- de confinamento, 1,232 kg. E servação de vários critérios técliação do chefe adjunto de admi- balhar, americana e argentina. nesta edição, ao contrário das nicos, é feita a comparação de
nistração da Embrapa Pecuária “O touro veio se destacando edições anteriores do PAC, reprodutores, dentro de um mesSul e coordenador da prova, no ganho de peso desde a se- quando os animais eram reti- mo ambiente de criação, visando
Roberto Collares, que também gunda e terceira pesagens e, no rados da prova após a última a identificação de animais supefoi o grande vencedor da compe- final, na avaliação de área de pesagem, todo o lote de parti- riores para a produção de carne
tição. O dirigente destacou que olho de lombo, com pequena cipantes continuou nas instala- em sistemas de pastejo.
receberam pontos em diversos
critérios, como ganho de peso,
peso final, espessura de gordura subcutânea, área de lombo,
marmoreio, conformação, precocidade e musculosidade perímetro escrotal.
Os reprodutores que obtiveram média mais um desvio padrão do lote no Índice
de Classificação Final foram
classificados como ELITE e
encaminhados à central para
coleta de sêmen e aos programas de melhoramento genético
da raça. Segundo o presidente
da Angus, que esteve em Bagé,
o nível dos touros é espetacular. “O teste é uma forma de
mostrar toda a potencialidade
de desenvolvimento e precocidade do Angus do Brasil. E
esta edição, em especial, reuniu
animais de um padrão impecável”, pontuou Weber.
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CP CRV Lagoa: inscrições abertas
Fotos: Divulgação

V

em aí mais uma edição
da Prova para Touros
Angus promovida pelo
Centro de Performance CRV
Lagoa, o maior e mais completo teste de performance
para reprodutores do Brasil.
A prova, que gera oportunidade de negócio para criadores
e agrega valor à comercialização, novamente contará com
a participação de centenas de
machos e fêmeas das raças
taurinas e zebuínas, com destaque para a raça Angus.
As inscrições começaram a
partir do dia 14 de março, e o

técnico da CRV Lagoa, Cristiano Leal, estará na Expo
Londrina para prestar orientações aos criadores de Angus. Ao final da prova, um super leilão e a contratação pela
central de touros destacados.
Regras
Poderão integrar a prova animais nascidos entre 01
de agosto e 31 de outubro de
2015. Como nas edições an-

escrotal, qualidade de carcaça (avaliação por ultrassonografia) – AOL (Área de Olho
de Lombo), EGS (Espessura
de Gordura Subcutânea) e
MARM (Marmoreio), avaliação por escores visuais
(conformação, precocidade,
musculosidade, umbigo e temperamento) e morfologia.
A CRV Lagoa também
Cristiano Leal
disponibiliza a mensuração
da eficiência alimentar dos
teriores, a recepção será no animais por meio do GrowSaConfinamento Savegnago, em fe System, fornecendo inforSertãozinho, SP. Os animais mações complementares aos
Angus deverão ser apresenta- índices de seleção. O sistema
oferece uma medida precisa
dos de 1º a 15 de junho.
sobre o custo de crescimento.
A adesão aos testes realizaAs avaliações
Na prova, são avaliadas dos pelo sistema é voluntária.
características como: peso, A assessoria nutricional é reaganho médio diário, perímetro lizada pela Coan Consultoria.

O CP CRV Lagoa
O CP CRV Lagoa é uma
grande fonte de genética para
a bateria da CRV Lagoa. Em
2015, foram avaliados mais
de 451 animais de sete raças
diferentes pertencentes a 98
criadores de 12 Estados do
Brasil. Também foram contratados 14 touros jovens para
compor a bateria de touros da
CRV Lagoa.
Em nove anos de prova, o
maior e mais completo teste
de performance do Brasil já
avaliou 6.082 animais de 21
raças. Foram contratados 66
touros jovens e produzidas
1,13 milhão de doses.
Mais informações: www.
crvlagoa.com.br ou 16.21052234, cp@crvlagoa.com.br
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No topo do mercado
Vendas firmes e falta de fêmeas impulsionaram a venda de reprodutores em 2015

M

ais uma vez, em 2015,
a raça Angus deu as
cartas no mercado de
reprodutores taurinos, mantendo-se líder isolada entre todas
as raças. Mesmo com a racionalização dos investimentos prevista no início do ano passado,
as vendas firmes e a presença
de investidores nos 88 principais remates Angus realizados
em 2015, mostraram que o
movimento iniciado no início
dos anos 2000 é sólido e duradouro. Nestes eventos foram
negociados 5.754 lotes, entre
machos, fêmeas e prenhezes,
ante os 6.909 lotes vendidos em
2014. A receita cresceu de 34,5
milhões em 2014 para R$ 37,3
milhões no ano passado.
Análises dos negócios per-

mitem afirmar que o sucesso do
Programa Carne Angus Certificada é o motor das vendas nos
remates realizados em todo o
País. Certo que o Sul do Brasil,
especialmente o Rio Grande do
Sul, continua sendo o principal
protagonista, ofertando a grande massa de reprodutores machos e fêmeas para o Brasil.
Angus segue
crescendo
De fato, a raça Angus está
atrás apenas da raça zebuína
Nelore, formadora da maior
parte do rebanho de corte nacional e detentora dos valores
mais elevados na área comercial. Mas a raça Angus conquistou 8% do mercado brasileiro
de reprodutores, entre 20 raças

Foto: Divulgação

de corte. Em 2015, o volume
global de vendas de reprodutores alcançou 72 mil lotes,
totalizando R$ 723 milhões.
Constata-se que o Angus está
firme na formação de plantéis
puros, mas também amplia e
muito sua fatia de participação
no cruzamento industrial com
zebuínos, para a produção de
carne de qualidade.
Como sinalizador da temporada de touros, mais uma vez, a
falta de fêmeas de produção impulsionou as vendas de gado de
cria e de bezerros desde o início
do ano, ainda nas feiras de terneiros de outono especialmente
no Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. Os gaúchos
atingiram médias de R$ 5,00 a
R$ 6,00 o kg vivo, nas feiras oficiais, que integram o calendário
da Secretaria da Agricultura.
Além disso, leilões particulares
chegaram a registrar valores
muito superiores, caso do Grupo
Araucária, que bateu na média
de R$ 7,50 o kg vivo.
A venda da terneirada, aliás,
já sinalizava o sucesso nas vendas de fêmeas nas feiras de Primavera. Há falta de fêmeas no
mercado, como provam as mé-

dias gerais de 2015, registrando chos e 56 fêmeas, com médias
R$ 3.895,00 por cabeça, para gerais superiores a R$ 11 mil.
uma venda de 2.649 lotes, cerca
Leilão GAP,
de 1.600 lotes a menos que em
sempre um destaque
2014. A valorização das fêmeas
Uma boa amostra do sucesfoi de 16%.
No que se refere aos tou- so da raça Angus no Rio Grande
ros, os negócios também foram do Sul foi o resultado do Leilão
firmes, com valorização de 9% GAP, na fronteira Oeste gaúcha.
sobre 2014, com vendas bem su- O pregão comercializou um toperiores ao ano anterior. Foram tal de R$ 6,7 milhões. Os tounegociados 3.073 lotes, ante ros Angus PO foram negociados
os 2.645 machos vendidos em pela média de R$ 12.944,00,
2014. Somente no Rio Grande enquanto os PC ficaram um
do Sul, foram negociados 2.355 pouco abaixo: R$ 12.264. As
lotes, ou seja, 76,2% da venda fêmeas PO chegaram a R$
de touros em 2015. Passaram 5.333,00.
Entre outros importantes
pelas pistas gaúchas de remates
4.427 lotes, com vendas totais leilões de cabanas gaúchas de
de R$ 26 milhões, quase 70% Angus, destaque também ao
do faturamento da raça no País. Selo Racial, outro forte núcleo
Também tiveram destaque Pa- de Angus e raças britânicas, coraná e Santa Catarina, como já mercializou touros Angus por
foram citadas na parte dos ter- R$ 9.630, enquanto as fêmeas
neiros. Os remates paulistas, pu- foram valorizadas em R$ 5.140.
xados pelo leilão FSL Angus Itu, Durante a Expointer, a Cabanha
atingiram médias de quase R$ Catanduva, de Glorinha, RS, re18 mil nos touros. O leilão VPJ gistrou a melhor média do Sul:
atingiu média de quase R$ 16 21 animais foram negociados à
mil, enquanto o primeiro leilão média de R$ 15.971.
da Casa Branca Agropastoril,
(Pesquisa, redação e edição
realizado em Setembro em Mida equipe do Angus@newS,
nas Gerais, também surpreencom apoio de dados do
deu: foram negociados 53 maAnuário DBO 2016)

CADASTRO DOS TÉCNICOS ANGUS 2015/2016
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
José Carlos Guasso
Josemim de Lima Guerreiro
Luiz Sérgio Santos de Faria
Luís Augusto Copetti
Luiz Walter Leal Ribeiro
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) 9748.3341
(55) 3431.1835/ 9977.6644
(53) 3225.3805/ 8414.9065
(45) 9972.3425
(55) 9112.3916/ 9906.1472
(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
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
rppaiva@uol.com.br
rednilson.gois@centralembryo.com.br
titomondadori@gmail.com

Lages/ SC
Lages/ SC
Arapongas/ PR
Cachoeira do Sul/ RS
Pelotas/ RS
Porto Alegre/ RS
Alegrete/ RS
Vacaria/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
São Borja/ RS
Pelotas/ RS
Cascavel/ PR
Santana do Livramento/RS
Uruguaiana/ RS
São José do Rio Preto/ SP
Promissão/ SP
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Cabanha da Maya
liquida seu afiado
plantel de Angus

D

etentora de um plantel
qualificado e premiado
nas mais importantes
exposições do País, a Cabanha da Maya, propriedade de
Zuleika Borges Torrealba, de
Bagé, RS, após 13 anos de
história, realizou a liquidação total de Angus, em leilão
virtual no dia 13 de março.
Em números redondos, o pregão movimentou R$ 836 mil,
com a venda de 135 lotes de
touros, matrizes e gado de
corte selecionados na cabanha. Para se fazer ideia da
qualificação dos animais,
basta lembrar que a Cabanha da Maya foi a vencedora
do Ranking Nacional de criadores e expositores da Associação Brasileira de Angus
em 2015.
Destaque para
as fêmeas Angus
A oferta do pregão foi
concentrada nas fêmeas. A
média para as 87 vacas, novilhas e terneiras Angus foi de
R$ 7.568, com lance máximo
de R$ 39.600 para a matriz
Maya TE Flórida Traveler
Impala, vendida para Zuvira
Agropecuária, de São Paulo.
Flórida era a principal doadora de embriões da propriedade e já teve sua genética
clonada. Em sua performance de pista, conquistou os títulos de Grande Campeã da
Feicorte e da Expointer, ambas em 2011. Nos machos, a
média para os 10 touros foi
de R$ 9,9 mil. Também foram vendidas 38 fêmeas de
corte (cruzas Angus) à média de R$ 2.070,00.
A liquidação de Angus foi
a terceira promovida pela Cabanha da Maya neste início
de 2016. As duas primeiras
foram de bovinos Holandês e
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Zuleika Borges Torrealba, na Expointer 2015

Jersey e também de equinos
Crioulo. No somatório de todas as liquidações de Zuleika
Torrealba, a movimentação
alcança os R$ 4,7 milhões,
com a venda de 375 animais.
A criadora também trabalha
na seleção de ovinos Crioulo; caprinos Anglo-Nubiano
e cães Ovelheiro Gaúcho.
A liquidação de Angus teve
organização da Programa
Leilões e Parceria Leilões e
transmissão via Canal Rural.
Ao martelo, atuou o Leiloeiro Fábio Crespo, com pagamentos em 24 parcelas.
Seleção
na cabanha
O veterinário Luiz Walter
Leal Ribeiro é um dos técnicos ligados à cabanha que lamenta a liquidação. Responsável pela seleção do plantel
Angus da Maya, ele destaca
que as principais conquistas
da cabanha foram alcançadas

com animais de sua própria
produção. Ele cita, por exemplo, o touro Impávido, filho
de Eleutério e neto de Brigadier, que foi três vezes grande campeão em importantes
exposições das quais participou. “Isso sem falar de várias
premiações de machos e de
fêmeas por diferentes jurados
em mostras de destaque pelo
Brasil”, aponta Luiz Walter,
que também é tradicional
Inspetor Técnico da Associação Brasileira de Angus.
O experiente leiloeiro
gaúcho Fábio Crespo classificou o leilão como excelente.
“Foi aberta uma frente com
a marcante presença de investidores especialmente de
São Paulo, do Mato Grosso
do Sul, do Paraná e do Rio
Grande do Sul, que fizeram
compras consistentes visando o incremento da produção
de genética de alta qualidade”, sentenciou Crespo.

Araucária festeja
novo sucesso
Com pista limpa para
os 630 Terneiros Angus
Certificados pela Associação Brasileira de Angus,
totalizando mais de R$
870.150,00 em vendas, foi
realizado no dia 19 de março, no Centro Agropecuário
Municipal Ayrton Berger,
parque de exposições de
Ponta Grossa, PR, o VI Leilão do Grupo Araucária,
que novamente confirmou
sua posição de qualidade
em animais e sucesso comercial e de público.
O evento, tido como um
dos maiores leilões de Angus selecionado do Paraná
contou com mais de 200
participantes entre criadores e investidores em Angus. Os terneiros machos
registraram média de R$
6,90 o kg vivo e as terneiras foram vendidas à média
de R$ R$ 6,40 o kg vivo.
Grupo unido
O Grupo Araucária é
formado por 12 pecuaristas
da região, e tem na presidência o criador Luiz Francisco Belich e a selecionadora Júlia Mendes Lopes
na diretoria técnica. Julia
destacou o foco na qualidade da produção e na união
de todos os criadores, que
trabalham em harmonia
com a meta de atingir cada

Júlia Mendes Lopes

vez melhores resultados
em produção e produtividade com Angus.
Os lances de pista foram disputados entre pecuaristas e investidores de
Palmeira, Ventania, Ponta
Grossa, São João do Triunfo, Tibagi, Siqueira Campos, entre outas cidades
dos Campos Gerais e outras paragens.
Para a diretora técnica
do Grupo Araucária, o sucesso do leilão deve-se ao
reconhecimento do mercado em relação aos terneiros Angus certificados.
“Tivemos oferta de 100%
de terneiros Angus e trabalhamos para fomentar a
raça e ofertar animais que
logo adiante tem condições
de fazer sucesso abatidos
no Programa Carne Angus
Certificada, da Associação
Brasileira de Angus”, observou Julia Lopes.
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Centro Litorâneo faz
dia de campo e remate
A

partir de iniciativas como
a organização de compras coletivas de insumos
para seus integrantes, promoção de um dia de campo em
29 de abril e de um remate de
animais de produção programado para o dia 26 de maio, o
selecionador Irajá Barreto Cibils (leia-se Fazenda Refúgio,
em Arambaré, RS) está mostrando a que veio ao assumir
a direção do Núcleo CentroLitorâneo dos Criadores de
Aberdeen Angus, que passou
a presidir a partir do início de
dezembro de 2015.
Com um operacional que
envolve contatos permanentes
do grupo via WhatsApp e a
realização de reuniões quinzenais, os mais de 30 criadores
que formam o núcleo se movimentam rumo ao cumprimento
de objetivos listados em comum. “Estamos sempre abertos e novas ideias, mas nossas
metas principais contemplam
primordialmente ganhos para
todos os criadores do núcleo,
seja a partir de descontos pon-

tuais em compras coletivas, na
promoção de remates de gado
selecionado com ofertas dos
criadores do núcleo ou com a
organização de palestras técnicas sobre temas decididos nas
reuniões”, define o veterinário
e selecionador de Angus Irajá
Cibils. Para ele, são focos do
núcleo linkar maior número de
rebanhos ao Promebo visando
o melhoramento genético e incentivar maior participação
dos produtores no Programa
Carne Angus Certificada, da
Associação Brasileira de Angus, que remunera acima do
mercado os criadores participantes e gera a melhor carne
do Brasil, agora também para
o mundo. “É preciso investir
mais em exemplares PO rústicos”, sentencia o dirigente.
Dia de Campo
Com visitas aos plantéis da
Cabanha La Cornélia (Faz. Alvorada), em Tapes, RS a partir das 8h do dia 29 de abril
e depois deslocamento à Fazenda Refúgio, em Arambaré,

Fotos: Divulgação

RS, é na Refúgio que a partir
do café da manhã, às 10h, terá
início a programação de encontros e palestras. O gerente
do Programa Carne Angus,
Fábio Medeiros, vai falar so-

Núcleos Angus
com agenda cheia
Uma intensa atividade vai
marcar o ano de 2016 no calendário dos Núcleos de Criadores
de Angus, filiados à Associação
Brasileira de Angus. O Diretor
de Núcleos da entidade, Carlos
Augusto de Souza, destaca que
os meses vindouros serão palco
de exposições e palestras do interesse dos criadores, além de
remates de reprodutores, movimentando os núcleos da raça.
“Temos que reforçar a importância dos touros Angus registrados na ANC - Associação
Nacional de Criadores – Herd

Carlos Augusto de Souza

Book Collares, como forma de
melhoramento da raça”, alerta
o dirigente.
Diversos dias de campo
serão realizados pelos Núcleos, juntamente com palestras
técnicas sobre a Carne Angus

Certificada e de incentivo ao
Programa Terneiro Angus
Certificado. “O III Congresso
Brasileiro de Angus, que será
realizado nos dias 29 e 30 de
junho, em Porto Alegre, RS,
também contará com ativa
participação dos Núcleos”,
destaca Souza, lembrando que
o evento vai trazer nomes de
peso e assuntos da hora aos
criadores, técnicos e investidores em Angus. “Os núcleos são
de enorme importância para
o avanço da raça no Brasil”,
afirma Souza.

explanação sobre o programa
de seleção de rebanhos Angus.
Também haverá palestra de especialista em financiamentos
ao agronegócio.
Ao meio dia, no horário campeiro, degustação e assado com
Carne Angus Certificada, seguindo-se visitação ao plantel e
instalações da Fazenda Refúgio,
pronunciamentos livres e debates e encerramento com happy
hour e show com os artistas convidados Manoel Camaquã, Lacir
Martins e Gabriel Saldanha.

bre o atual estágio e os ganhos
do programa Angus, e a seguir,
ainda pela manhã, a coordenadora do Promebo, da ANC
– Herd Book Collares, veterinária Fernanda Kuhl, fará uma

Leilão em Glorinha
A cargo do Santa Úrsula
Remates, o “Remate Angus
de Produção” será promovido
pelo Núcleo Centro-Litorâneo
no local de Glorinha, RS, no
dia 26 de maio, a partir das
17h. Na oferta (toda colocada
pelos integrantes do Núcleo),
terneiros e terneiras, novilhas,
vacas de invernar e de cria,
touros de campo e gado cruza
Angus. Informações com Bebeto: 51.99824871 ou Irajá
Cibils: 51.80191612.

Bagé reagrupa
criadores
Fazer um trabalho de reaproximação dos criadores de
Angus da região é a meta principal do novo presidente do
Núcleo de Criadores de Angus de Bagé, RS, criador Thiago
Sales, que tem na vice-presidência Roberto Collares.
O novo dirigente comenta que o Núcleo estava um tanto
estagnado com suas atividades e reuniões, e com isso houve
um afastamento dos criadores, que agora ele busca reagrupar visando fomentar a raça na região.
Para tanto está programando dias de campo. O primeiro
será realizado no final de abril e o segundo em junho, visando
à exposição de outubro. Paralelamente estão programadas
reuniões com os criadores, para que esses exponham suas
opiniões sobre a raça e o fortalecimento do Núcleo, o que
trará benefícios a todos.
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Serrano em dois momentos
O

Núcleo Serrano de Criadores de Angus, presidido pelo criador Arivaldir
Borges Oliboni, também tem se
movimentado. Em 20 de fevereiro, o grupo capitaneado por
seu diretor de Marketing, selecionador Rafael Gargioni Paim,
realizou mais um dia de campo, agora na Cabanha Campo
Feliz, propriedade da família
Tamiozzo, em Ciríaco, RS. No
encontro, revisaram uma cria-

ção Angus de mais de três décadas, com 300 vacas PO, selecionadas em duas fazendas na
região.
Fazenda Guará
Antes, no dia 7 de novembro
de 2015, a Fazenda Guará, no
município gaúcho de Muitos
Capões, foi sede de mais um dia
de campo organizado pelo Núcleo Serrano. “O encontro foi
positivo, porque reuniu alguns
amigos criadores e foi excelente

oportunidade para avaliarmos
as nossas atividades presentes
e passadas, e projetarmos o
futuro”, sintetizou um dos proprietários da Guará, Marcus Vinícius Boschi.
Na ocasião, vários assuntos foram tratados, tais como
o calendário para 2016, a
necessária intensificação de
reuniões técnicas em encontros de campo, assim como a
integração junto aos produtores de terneiros, fomentando
a utilização de reprodutores
Angus como raça predominante visando a qualificação
da produção.

Fotos: Divulgação

Grupo que compareceu à Cabanha Campo Feliz,
propriedade da família Tamiozzo, em Ciríaco, RS

Duas décadas de Angus
Neste dia de campo, os selecionadores de Angus Marcos Vinícius e José Antônio Paganella
Boschi (proprietários da Guará),
apresentaram aos criadores pre-

sentes o trabalho desenvolvido
na propriedade, com revisão das
categorias do gado Angus, com o
qual a família já trabalha à quase
duas décadas, a partir de uma criteriosa seleção de exemplares.

Ulisses Amaral assume
Conselho Técnico da ANC
Grupo presente à Fazenda Guará, em Muitos Capões

Três Fronteiras
promove parcerias
Investimento com retorno garantido é o carro chefe
para a divulgação da raça
Angus no Núcleo Três Fronteiras. A nova administração
regional, empossada para
o biênio 2016/2017, tendo
na presidência Frederico
Fittipaldi Pons, como vice,
Ângela Linhares da Silva;
secretário, Renato Pinto
Paiva e o tesoureiro, Antônio Martins Bastos Neto,
irão inicialmente focar sua
administração na conscientização dos produtores da
região em relação aos ganhos que o investimento na
raça Angus proporciona.
Frederico Pons destaca
que “nosso principal desafio é divulgar os benefícios
inerentes à raça, e que cada
vez mais criadores ingressem na mesma, visando o

crescimento do número de
produtores Angus e de suas
cruzas. Para isso, vamos procurar mostrar aos criadores
de terneiros e invernadores,
que ao investir em produtos
Angus o retorno financeiro é
certo”, sinaliza o dirigente.
Já neste rumo, em abril,
durante a 14ª Expoutono de
Uruguaiana, no mesmo dia
da realização da Feira de
Terneiros irão promover um
Workshop Carne Angus, em
parceria com a Associação
Brasileira de Angus. Outro
objetivo é aproximar o Núcleo da Universidade Federal do Pampa – Unipampa,
através de parcerias, visando à formação de um plantel
Angus dentro da Universidade, o que acarretará diversas atividades envolvendo a
raça, informa Pons.

O selecionador de Angus
Ulisses Rodrigues Amaral assumiu a presidência do Conselho
Técnico da Associação Nacional de Criadores/ANC - Herd
Book Collares. Proprietário
da Cabanha Santa Joana, em
Santa Vitória do Palmar, RS,
o agrônomo Ulisses Amaral foi
vencedor do Prêmio Mérito Genético, da Associação Brasileira
de Angus, em quatro edições.
“Acreditamos que a ferramenta mais importante de medição é a seleção, a avaliação
através de um programa de melhoramento como o Promebo,
capaz de comparar os animais
de todos os rebanhos e identificar aqueles que realmente são
superiores. E foi a partir deste
trabalho, sempre com extrema
dedicação, que se conseguiu
manter o rebanho com um diferencial de qualidade no melhoramento genético”, avaliou
o novo dirigente do Conselho
Técnico da ANC. A Associação
Brasileira de Angus aplaude a
indicação e deseja sucesso ao
criador em sua nova missão.
O novo Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da Associação Nacional de Criadores
Herd-Book Collares (ANC) deu
início aos trabalhos da gestão
2015/2018 voltado à criação
de um regimento interno, que

prevê a instituição de normas e
regras a fim de garantir a qualidade do trabalho desempenhado
pelo grupo. A proposta, debatida
em reunião no dia 15 de março,
em Pelotas, RS, foi capitaneada
por Ulisses Amaral. “O regimento é o primeiro passo para que
possamos organizar as atividades
do conselho e alcançar melhorias
para o setor”, avaliou ele.
As metas
Eleito presidente do Conselho
no final de 2015, Amaral pretende qualificar as ações técnicas da
entidade e facilitar o trabalho no
campo dos produtores e inspetores técnicos, tanto nos serviços
de Registro Genealógico quanto
nas Avaliações Genéticas. Formado por criadores de diversas
raças com registro genealógico
realizado pela ANC, o conselho
tem como objetivo trabalhar em
prol do melhoramento genético
dos bovinos de corte e do forta-

lecimento da pecuária nacional.
Amaral reiterou a importância
da construção de um trabalho
alinhado com a nova diretoria
da ANC, presidida por Ignácio
Silva Tellechea. Para a gestão
2015/2018, a meta é aperfeiçoar as ferramentas de melhoramento genético disponíveis,
principalmente, relacionadas
ao Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo).
A ANC, por determinação
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), é responsável por
administrar os registros genealógicos de todas as espécies
bovinas e equinas do país. A
entidade realiza o controle de
estoques de sêmen, transferências embrionárias, fertilizações
in vitro, transferências nucleares, inseminações, montas, gestações, nascimentos, identificação e filiação dos animais.
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Registrado é Angus.
O resto é aventura...

Fotos: Divulgação

Por Eduardo Fehn Teixeira

A

o adquirir um reprodutor Aberdeen Angus, exija sempre o
registro genealógico da
raça. Ele é a garantia de
que você está realmente
adquirindo um exemplar
Angus, com as garantias de
sucesso e de produtividade
que esta genética garante ao seu rebanho. Afinal,
animais registrados são
oriundos de propriedades
com programas de seleção
estabelecidos, e controlados com pelo menos três
gerações conhecidas e documentadas de exemplares
Angus junto ao registro genealógico bovino, sob um
rígido controle zootécnico,

A utilização de touros registrados
leva à formação de um rebanho
padronizado, impulsionando a
produtividade de alto desempenho
o que evita a transferência
de características indesejáveis ao seu plantel.
Evite
surpresas
A maior vantagem de
trabalhar com animais registrados é evitar surpresas,
que além de desagradáveis,
também são devastadoras
em termos de trabalho perdido em seleção e de prejuízos, sem falar da péssima
imagem passada ao mercado. Usando touros registrados o criador reduz em
muito o risco do nascimento
de terneiros com características indesejáveis ou fora do
esperado em termos de pa-

drões na raça, crias portadoras de doenças genéticas
causadas por consanguinidade não controlada e isto
também implica na imediata
perda de bonificações nos
frigoríficos por animais que
são rejeitados no Programa
Carne Angus Certificada.
Garanta os ganhos
da genética Angus
Os animais Angus registrados Puros de Origem
(PO) possuem o registro
genealógico há mais de um
século, e os Puros Controlados (CA) são registrados
a partir da terceira geração, o que representa segurança ao pecuarista.

O processo de registro
começa pelo controle zootécnico. Os dados de cobertura e nascimento do
reprodutor são informados
ao serviço de registro genealógico. Após atingir a
idade e desenvolvimento
adequados, o reprodutor
será inspecionado por um
Inspetor Técnico da Angus que, seguindo critérios
estabelecidos, avaliará o
animal quanto a suas características raciais, desenvolvimento e ausência
de defeitos geneticamente
transmissíveis ou capazes
de prejudicar o reprodutor
em sua função.
Assim, ao garantir o fenótipo da raça Aberdeen
Angus, o criador está assegurando que o mesmo preserva as características produtivas da genética Angus,
que são a facilidade de parto, velocidade de crescimento, precocidade sexual, fertilidade e qualidade de carne.

Produto registrado
tem sobrepreço
Registrando seus animais, o selecionador de
Angus estará garantindo o
elevado desempenho dos rebanhos atendidos por este
reprodutor. Justamente por
isso, reprodutores registrados tem maior valor no
mercado, e adquirir touros
registrados é um investimento que com certeza vai
gerar maior rentabilidade e
segurança na seleção.
A utilização de touros registrados leva à formação de um rebanho
padronizado, de alto desempenho, com maior precocidade de machos e fertilidade de fêmeas, ganho
de peso e acabamento de
carcaça correto e rápido e
matrizes com excelente habilidade materna, o que vai
impulsionar a produção e a
produtividade.
E adquirindo animais
registrados e registrando
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O Promebo (Programa de
Melhoramento de Bovinos
de Corte - Carne), operado
pela ANC Herd Book Collares (entidade habilitada à
realização dos registros dos
animais Angus), é o programa oficial de melhoramento
genético da raça Angus no
Brasil. Em atividade desde
Marcas de fogo
1974, possui uma base de
e Promebo
Na categoria Puro de dados com mais de 220 mil
Origem (PO), a marca uti- produtos avaliados.
Reprodutores Angus relizada é a “P”, e na categoria Puro Controlado gistrados estão habilitados
(PC), utiliza-se a marca e devem ser selecionados
“CA”. Além disso, os ani- através do Promebo, em
mais possuem o Certifica- que, utilizando modelos esdo de Registro Genealógico tatísticos e procedimentos
Individual, onde todos os de avaliação de desempedados da origem e paren- nho do indivíduo, seus pais
e contemporâneos, é possítesco são apresentados.
O Técnico de Fomento vel selecionar reprodutores
da Angus, veterinário Ma- superiores em sua geração.
O Promebo classifica
teus Pivato, chama a atenção para a marca “ad”. Se- os animais em Decas. As
gundo ele, somente fêmeas, Decas são faixas de distriporém portadoras de carac- buição percentual na poputerísticas raciais comprova- lação de animais da raça
das por meio de avaliação em um determinado ano, ou
fenotípica pelo Inspetor seja, um animal de Deca 1
Técnico da Angus, podem pertence aos 10% superioreceber a marca “ad” (An- res de toda a sua geração
gus Definido). Somete fê- para determinada caractemeas filhas de matrizes rística ou conjunto de ca“ad” serão registradas, não racterísticas (Índices).
O Índice Final é um conserão registrados em nenhum livro genealógico, os junto de características
produtos machos, filhos de ponderadas para seleção
de reprodutores superiores.
fêmeas marcadas “ad”.
O criador que desejar Animais que pertencem às
ter seu rebanho incluído Decas 1 a 4 para o Índino programa de seleção LA ce Final, ou seja, entre os
deverá fazer a solicitação 40% superiores de toda
à Associação ou ao Inspe- sua geração, são identifitor Técnico. (mais informa- cados na raça Aberdeen
ções no Manual do Criador Angus com a Dupla Marca
- Terceira edição - 2013 / seletiva, ou seja PP para os
Regulamento Associação Puros de Origem e CACA
Brasileira de Angus 2016). para os Puros Controlados.

Fotos: Divulgação

os terneiros que nascem, o
criador reforça a continuidade e o aprimoramento da
raça seguindo padrões corretos e atuais, assim como
a constante valorização
dos animais de seu rebanho/plantel.

Renato Pinto Paiva

Rednilson Moreli Góis
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Ganhos
são reais
Escolhendo sempre reprodutores registrados o
criador não dará chance
ao azar. Por isto, quando
o assunto é a genética do
seu rebanho ou a qualificação do reprodutor que você
produz, registrar é fundamental.
Um bom reprodutor deixa em média 30 terneiros
por ano. Em uma vida útil de
5 a 6 anos em seu rebanho
serão mais de 150 produtos.
O desempenho e qualidade
superiores da progênie de
um reprodutor registrado se
multiplicarão muitas vezes
na vida útil deste animal,
além do fato de que seus genes se perpetuarão em seu
rebanho com a permanência
de suas filhas como ventres
de reposição.
Bons reprodu tores são
a base de um rebanho de
qualidade! Invis ta em
genética Angus! E exija
sempre o regis tro genealógico.
O que dizem
os técnicos
Para Amilton Cardoso Elias, Superintendente
de Registro da ANC Herd
Book Collares, “registrar é
valorizar comercialmente

Fernanda Nogueira Kuhl

Mateus Pivato

os animais. É oportunizar
o melhoramento genético.
É ter e oferecer garantia
de origem, pois os registros são uma instituição de
confiança entre o criador
e a entidade que executa o
registro genealógico, com a
credibilidade do mercado”.
Já a veterinária Fernanda Nogueira Kuhl, Coordenadora do Promebo,
argumenta que o principal objetivo do Promebo
é identificar dentro das
populações, quais são os
animais mais produtivos,
que gerarão maior lucro
ao produtor. “Sabemos
que a utilização de touros
e ventres registrados e já
consagrados em vários rebanhos auxilia muito no
melhoramento genético da
população, mas se quisermos saber qual é o melhor
reprodutor dentro do nosso
ambiente, ou qual a fêmea
mais produtiva, temos que
compará-los e avaliá-los,
e é isto que o programa
faz. Aliando a utilização
de animais registrados, de
preferência superiores na
avaliação genética (Dupla
Marca) com a avaliação
de seus filhos no Promebo,
o avanço genético dos rebanhos será visível e duradouro”, observa Fernanda.
O Inspetor Técnico da

Angus, Renato Pinto Paiva,
que atua forte no registro
de animais especialmente na região da Fronteira
Oeste gaúcha, considerada
o berço da raça no Brasil,
aponta que “a importância
do registro, além da seleção
dos animais, é que se agrega valor ao produto com
a chancela da Associação
Brasileira de Angus”. Ele
alerta que todos os acasalamentos e os resultados são
chancelados pela entidade.
O veterinário e Inspetor
Técnico da Angus Rednilson Moreli Góis, que trabalha no Brasil Central,
argumenta que em primeiro lugar a importância de
registrar animais está na
segurança da genética.
“Significa ter condições de
alcançar progresso genético”, assinala.
Segundo Rednilson, no
Brasil Central (São Paulo,
Mato Grosso, Goiás, Mato
Grosso do Sul e região),
a procura por touros Angus para a monta natural
e também para a coleta de
sêmen é grande, e o criador que não registra, não
tem a chancela de uma entidade como a Associação
Brasileira de Angus e não
tem a assistência qualificada de um Inspetor Técnico da Angus para selecionar seus reprodutores,
ficando, assim, fora deste
crescente mercado. “Isso
sem falar que registrar
animais significa ter a segurança de estar no caminho certo dentro da raça
em termos de seleção de
plantel e rebanho”, acrescenta o técnico.

O registro de animais garante
a manutenção das características da
raça, além da valorização de um
produto com origem reconhecida
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Novos Inspetores Técnicos em avaliação
Foto: Katiulci Santos e Fábio Medeiros/Angus

C

andidatos de oito estados
participaram no início de
março da segunda etapa
do processo de seleção para novos Inspetores Técnicos da raça
Aberdeen Angus. No dia 1º de
março, a reunião ocorreu em
Porto Alegre, com avaliações
teóricas e entrevistas individuais. Ao final foi realizado coquetel de confraternização para
maior integração. Na ocasião
os candidatos receberam mais
informações sobre a Associação, o Programa Carne Angus
Certificada e a atuação dos Inspetores Técnicos da Raça Aberdeen Angus. Em palestra, o
Técnico de Fomento da Angus,
Mateus Pivato, detalhou a atuação da entidade e os projetos
da raça. Em seguida, foi a vez
do veterinário, criador e técnico
da Angus Flávio Alves prestar
esclarecimentos sobre a atuação dos inspetores a campo e o
que se espera dos profissionais
envolvidos com a associação.
E no dia seguinte (02/03),
os candidatos participaram
de prova prática nos campos da Arrozeira Pangaré, de
propriedade de Carlos Miguel
Araújo dos Santos, localizada
no município de Palmares do
Sul, RS, sendo avaliados pela
aptidão no manejo dos animais
e aplicação do conhecimento
teórico. A propriedade recebe
a orientação dos veterinários

Marcelo Maronna Dias

Fabrício de Azevedo Velho e
Marcelo Maronna Dias, que
ficaram impressionados com a
criteriosa seleção implementada pela Angus no preparo dos
novos Inspetores Técnicos. “A
prova foi muito bem elaborada,
com correta divisão dos animais e um grau de exigência
muito adequado”, enfatizou
Maronna Dias. Todo o processo foi coordenado pela presidente do Conselho Técnico da
Angus, Susana Salvador.
Na capital gaúcha
e no campo
A etapa de Porto Alegre
incluiu entrevista, avaliação
teórica, prática, e perfil psicológico dos 30 técnicos candidatos, resultantes de uma
seleção prévia entre os 130
inscritos no processo. Bastante
criterioso, o processo de seleção para participar do quadro
de Inspetores Técnicos da Angus, compreende três etapas
distintas: avaliação do currículo, avaliação teórica e técnica
dos pretendentes ao cargo e
ainda treinamento, que estará
em realização a partir do final
de março. Num trabalho sob a
coordenação do Conselho Técnico da entidade, dos 30 profissionais avaliados na segunda
fase por uma rigorosa banca
examinadora formada por experientes Inspetores Técnicos
da raça, 14 foram selecionados
para o treinamento técnico.
“Eles vêm de sete estados
brasileiros e irão passar por
um treinamento intensivo que
envolve julgamento em exposições, seleção a campo, curso
de Promebo, curso de jurado,

Susana Macedo Salvador

e precisam obter parecer positivo da banca examinadora em
todas essas provas”, observa a
veterinária e selecionadora de
Angus Susana Macedo Salvador, presidente do Conselho
Técnico da Associação Brasileira de Angus. Susana comenta que o nível dos 30 candidatos
era excelente, mas que o perfil

Flávio Montenegro Alves

dos 14 finalistas se encaixava
perfeitamente no que a Angus
estava buscando. “São candidatos mais jovens para que
possam ser preparados para
uma sucessão em nível de Associação, bem como pessoas mais
preparadas, com conhecimento
das novas tecnologias que precisarão utilizar no seu trabalho”, continua a presidente do
Conselho Técnico.
Fomento à raça
Outra característica importante dos candidatos é que
todos possuem o perfil de fomentadores, aliado a uma boa
comunicação. “Assim eles vão
expandir as fronteiras do criatório Angus e conquistar novos
criadores para a raça, ao voltarem para suas regiões”, esclarece Susana.

Para a técnica, eles serão
importantes no trabalho com
cruzamentos visando à produção e o preparo de animais ao
Programa Carne Angus Certificada, buscando maior oferta,
assim como animais com melhor qualidade. A dirigente também destaca que os técnicos são
os representantes da Angus no
campo, orientando os criadores
quanto à seleção e atendendo
os objetivos do criador, para
que não apenas se aumentem os
rebanhos, mas também se qualifiquem os animais produzidos.
“Por isso o treinamento precisa ser mais intensivo e rigoroso,
porque a raça está crescendo e
se qualificando cada vez mais”,
sintetiza Susana Salvador.
Ligação entre
a Angus e o criador
O técnico da Angus e representante dos Inspetores Técnicos
da entidade, selecionador Flávio
Montenegro Alves, também enfatiza o caráter de fomentador
e selecionador que os Inspetores
Técnicos da Associação devem
ter, bem como a importância do
profissional como elo de ligação
entre a Angus e o criador.
“É a maneira como a Associação se faz presente no dia a
dia do produtor, através do seu
corpo de Inspetores Técnicos especializados”, diz Flávio Alves,
do alto de toda a sua experiência. Ele igualmente destaca a
utilização de todas as ferramentas e tecnologias disponíveis no
criatório, tais como o Promebo,
PAC e outras que devem ser
bem conhecidas e utilizadas pelos novos Inspetores Técnicos.
Na mesma linha, o veterinário Mateus Pivato, Técnico
de Fomento da Angus, reprisa
que entre as atuações dos novos
técnicos está a divulgação dos
programas de melhoramento e
expansão da raça, estabelecidos
pela Associação, assim como a
prestação de auxílio junto aos
produtores, na avaliação e tomada de decisões sobre a condução
de seus plantéis, com vistas não
só ao aprimoramento genético
dos rebanhos, mas também à ampliação dos horizontes da raça.
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Congresso Brasileiro de Angus
C
riadores de Angus, técnicos
e investidores nesta eficiente genética de todo o País e
do exterior estarão reunidos em
Porto Alegre, nos dias 29 e 30
de junho, para participar do 3º
Congresso Brasileiro de Angus.
As inscrições para o importante
encontro técnico institucional já
estão abertas e podem ser realizadas por meio do hotsite www.
angus.org.br/congresso.
Para
participar, basta selecionar o tipo
de inscrição e preencher cadastro. O valor pode ser pago no próprio portal, via cartão de crédito,
boleto ou débito online.
O investimento para participar do maior encontro da raça
do ano é de R$ 220,00 para filiados à Associação Brasileira
de Angus, e de R$ 330,00 para
não sócios em inscrições antecipadas, até 29 de maio. Após
esta data, os valores serão de R$
330,00 e R$ 440,00, respecti-

vamente. Em caso de dúvidas ou
problemas no cadastro online,
basta solicitar informações por
meio do e-mail congressoangus@
promoxpressa.com.br ou pelos telefones 51.3029.8646 ou
51.8164.2021.
O 3º Congresso Brasileiro de
Angus é uma promoção da Associação Brasileira de Angus e será
realizado no Hotel Plaza São
Rafael, na capital gaúcha, uma
das mais tradicionais praças da

raça. O encontro reunirá expoentes da pecuária em âmbito nacional e internacional para debater
os caminhos do desenvolvimento
da Angus e os entraves que se impõem aos criatórios. Entre os temas a serem abordados estão as
tendências em Seleção Genética,
Nutrição, Cruzamento Industrial
e Carne de Qualidade, com destaque ao Programa Carne Angus
Certificada.
Já estão confirmados os pri-

meiros palestrantes internacionais do 3º Congresso Brasileiro
de Angus. Autor de teses que
revolucionaram a nutrição no
processo reprodutivo, o professor
e especialista norte americano
Min Du falará sobre os resultados obtidos para garantir o marmoreio da carne. O escocês Don
Nicol, consultor internacional
com experiência na América e
na Oceania , também já garantiu
presença no evento. Além destes,
estão confirmados Horácio Gitou
– do INIA Argentina, Dan Moser
- Presidente da Angus Genetics
Inc, Mark McCully - Vice Presidente - Certified Angus Beel LCC
e Maurício Rodriguez - Diretor
Carne Angus Uruguay.
Que momento
“Queremos trocar ideias e
construir estratégias para o enfrentamento dos desafios que surgem pela frente: novos mercados,

valorização da raça, questões sanitárias e a tão temida crise econômica”, pontuou o presidente da
Associação Brasileira de Angus,
José Roberto Pires Weber.
“Será um momento para avaliarmos o que queremos da raça
nos próximos anos e traçar um
plano de trabalho para alcançar
esses objetivos”, sintetizou o dirigente da Angus.
A pecuária de corte avança
agora a passos largos rumo à
excelência na produção e fornecimento de produtos com elevado
padrão e alta qualidade.Todo esse
desenvolvimento deve-se à evolução do mercado como um todo e
especialmente resulta dos níveis
de exigência da indústria e das
redes de varejo de carne e food
services pelo bovino abatido precocemente, com peso e padrão de
acabamento de carcaça, todos os
pontos em que a raça Angus apresenta flagrantes vantagens.

OPINIÃO

Touro Angus registrado

Por Ronaldo
Zechlinski
de Oliveira

A

pesar da tecnologia de reprodução bovina avançar
com velocidade surpreendente sobre nossos rodeios de cria,
via I.A. (Inseminação artificial) e
IATF (Inseminação artificial a
tempo fixo), disponibilizando seu
fantástico salto genético, a monta
natural, com uso de touros, ainda
é responsável por 90% dos terneiros de corte que produzimos.
Neste cenário, torna-se prudente
a escolha de reprodutores capazes de proporcionar rentabilidade
ao nosso negócio, uma vez que as
últimas três gerações de touros,
usados no rebanho, são responsáveis por 87,5% dos genes pre-

sentes nos terneiros, se for considerado que seu pai contribui com
50%, seu avô materno com 25%
e seu bisavô materno com 12,5%
desta carga genética.
Um touro com dois anos
pode, com manejo apropriado,
ser usado por 4 anos no estabelecimento, servindo 30 vacas por
temporada de monta e, no fim de
sua vida reprodutiva, com o descarte, proporcionar uma recuperação de parte do capital investido em sua compra. Mas, para ter
certeza de ter tomado a decisão
correta, use na reprodução touros da raça Angus, com o devido
registro genealógico e com atestados andrológico e negativo de
tuberculose e brucelose atualizados. Os touros, registrados da
raça Angus nas suas variações de
pelagens, preto e vermelho, são
marcados a fogo, com a marca de
seleção da Associação Brasileira
Angus em duas categorias: puros
de pedigree, (ou de origem) com
a marca “P”, e puros controlados (ou por cruza) com a marca
“CA”.

O processo de registro, que
avaliza a qualidade do touro registrado Angus, inicia-se em um
rigoroso controle zootécnico, com
coleta de dados de pais e mães,
coberturas e nascimentos que
são repassados ao registro genealógico. Num segundo momento,
um Inspetor Técnico, devidamente credenciado pela Associação
Brasileira Angus, fará uma visita à propriedade, onde fará uma
avaliação do animal, levando em
conta características raciais, pesos, medidas e desenvolvimento
proporcional à idade, sendo eliminados os indivíduos que apresentem defeitos transmissíveis ou impedimentos de cumprir a função
de reprodução.
Touros Angus registrados poderão ser avaliados pelo Promebo
(Programa de Melhoramento de
Bovinos de Corte) e ordenados
por Decas, que são faixas de seleção com percentuais dos produtos de uma mesma geração,
como exemplo: um Deca 1 está
situado entre os 10% superiores
em determinadas características.

Foto: Divulgação

Zechlinski com seu touro Santa Eulália Carlota
New Design 405TE - Bi Grande Campeão Nacional da Raça

Os animais, que são enquadrados nos Decas 1, 2, 3 e 4 para o
índice final, estão entre os 40%
superiores e recebem dupla marca, respectivamente, “PP” para
os Puros de Pedigree e “CACA”
para os puros controlados.
A escolha de um touro Angus,
registrado pela Associação Brasileira de Angus, é o pontapé inicial da melhoria genética do seu
rebanho e acesso às vantagens
econômicas que virão. Compareça
aos leilões chancelados da Angus
ou promovidos pelos seus Núcle-

os. Se preferir, agende uma visita
a uma cabanha da sua região e
tome conhecimento de perto do
trabalho de seleção desenvolvido
por criadores que investem em
melhoramento genético, para proporcionar a seus clientes a certeza
de um bom negócio. E finalizando, fica a dica: criar Angus e usar
touros registrados é, sem dúvida, o
rumo certo.
Diretor de Marketing da Associação
Brasileira de Angus, selecionador
- Graduado em Agronegócio
- CRA/RS nº 1873
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Mudanças no Ranking Nacional
Entre as principais alterações, destaque para a
implantação da Exposição Angus de Argola na Beef
Expo, em São Paulo, e de uma segunda Exposição
Nacional de Rústicos em Santa Maria, RS

E

ntre as mudanças realizadas pela Associação
Brasileira de Angus no
calendário das exposições do
Ranking Nacional em 2016,
ganham destaque duas mostras de animais rústicos e a
inclusão de novas exposições
como o 25º Encorte no Rio
Grande do Sul e a BeefExpo
em São Paulo.
Atendendo a solicitações
dos próprios criadores, este
ano serão duas exposições
nacionais de rústicos. Além
da tradicional mostra de rústicos na Expointer (de 27 de
agosto a 4 de setembro, em
Esteio, RS), a Angus incluiu
na programação uma nova
mostra de gado rústico, que
será realizada durante o 25º
Encorte, em Santa Maria,
RS, nos dias 18 e 19 de maio.
Outra mudança para este
ano ocorreu na agenda paulista do ranking, com a substituição da participação na
Exposição de Avaré pela nova
BeefExpo, em decisão tomada pela Associação em conjunto com o Núcleo Angus de
São Paulo, unindo esforços
para fomentar a participação na BeefExpo, que será
em junho, na capital paulista.
“Consideramos essa alteração muito importante, pois
ela retoma a tradição das exposições no centro financeiro
do País”, enfatiza o presidente da Angus, José Roberto Pires Weber.
Ainda nas mudanças, este
ano a Angus não irá participar da Fenasul, em Esteio,
RS. Com isso, o Outono Angus Show fica temporariamente suspenso, uma vez que
a exemplo de Avaré, vinha registrando pouca adesão por
parte dos criadores. A Angus,
entretanto, não descarta retornar com a realização desses eventos (Avaré e Outono
Angus Show), caso no futuro

Foto: Divulgação

haja interesse dos associados.
Com as mudanças implementadas, a programação das
Exposições Nacionais da Angus para este 2016 fica conforme demonstrado na Tabela
1, com o nome da exposição,
local, data de realização e
dos julgamentos de classificação e o nome do jurado.
De olho no
regulamento
Os criadores que participam com seus animais das
pistas de julgamento da raça
Angus devem ficar atentos às
mudanças implementadas no
Regulamento de Exposições e
Ranking que estarão em vigor
na temporada 2016. Aprovadas na assembleia geral realizada em 10 de dezembro de
2015, as alterações incluem
uma nova tabela de pontuação do ranking de rústicos e
alteração nas categorias para
julgamento destes animais.
Outra novidade é a exclusão
dos Rankings Regionais de
Rústicos e Argola, ficando
mantidos os Rankings Estaduais (RS, SC, PR e SP) e o
Ranking Nacional.
Mas o enquadramento de
uma exposição no Ranking
Nacional também deverá
obedecer novo critério: participação de, no mínimo, 5
expositores e 25 animais. Nos
rústicos, foi deliberado por
reduzir o número mínimo de
trios de 30 para 25, para que
a exposição pontue para o
Ranking Nacional.
O novo regulamento na íntegra está disponível no link
http://angus.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Regulamento-Angus-2016.pdf
Mais informações podem ser obtidas diretamente
com a Angus, pelo telefone
51.3328.9122.

Tabela 1 - Exposições Nacionais Angus
Feira

Local

Data

Julgamento

Jurado

Expolondrina

Londrina (PR)

7 a 17 de abril

15 de abril(argola)

Ariel Macagno

Expoutono

Uruguaiana (RS)

27 a 30 de abril

28 e 29 de abril (rústicos e argola)

Carlos Ojea Rullán

Nacional de Rústicos Angus
Santa Maria (RS)
Encorte

18 e 19 de maio

19 de maio(rústicos)

Juan Marcos Berruti

BeefExpo

São Paulo (SP)

14 a 16 de junho

14 de junho(Argola)

Sebastian Rodrigues Larreta

Expointer

Esteio (RS)

27 de agosto a 4 de setembro 29, 30, 31 de agosto (rústicos e argola) Maurício Groppo

Tabela 2 - Exposições Angus nacionais e estaduais
EXPOSIÇÃO

DATA

LOCAL

JURADO

56ª Expolondrina
14ª Expo Outono Uruguaiana
Expoingá
Nacional de Rústicos - Encorte
Beef Expo
Angus na Festa do Colono
Beef Show Angus
Show Pecuário
40ª Expoguá
39ª Expointer
Feapec-Cachoeira do Sul
Expo Primavera Uruguaiana
Expofeira de Caçapava
11ª Exposição Angus Pelotas
Expofeira de Bagé
Expo Agrop. Manoel Vianna
Exposição Agrop. Alegrete
Expo Lages
Expofeira Sta. Vitória do Palmar
Expofeira de Livramento
Expofeira de Jaguarão
Expo São Francisco Assis
Expofeira de Dom Pedrito
Expofeira de Rio Grande
Expovel

07 a 17 Abril
26 a 30 Abril
05 a 15 Maio
18 a 19 Maio
14 a 16 Junho
21 a 24 Julho
22 a 26 Junho
Julho
Agosto
27 Ago a 04 Set
01 a 16 Outubro
06 a 09 Outubro
09 a 16 Outubro
11 e 12 Outubro
Outubro
15 Outubro
16 a 22 Outubro
19 a 23 Outubro
20 e 21 Outubro
20 e 21 Outubro
22 e 23 Outubro
24 a 28 Outubro
26 Outubro
09 e 10 Novembro
Novembro

Londrina/PR
Uruguaiana/RS
Maringá/PR
Santa Maria/RS
São Paulo/SP
Itajaí/SC
Xanxerê/SC
Cascavel/PR
Guarapuava/PR
Esteio/RS
Cachoeira do Sul/RS
Uruguaiana/RS
Caçapava do Sul/RS
Pelotas/RS
Bagé/RS
Manoel Vianna/RS
Alegrete/RS
Lages/SC
Santa Vitória do Palmar
Santana do Livramento
Jaguarão/RS
São Fco. de Assis/RS
Dom Pedrito/RS
Rio Grande/RS
Cascavel/PR

Ariel Macagno
Carlos Ojea Rullán
Marcos Berruti
Sebastian Larreta

Maurício Groppo
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Expo Londrina marca posição
A
Fotos: Divulgação

Expo Londrina 2016 mais
uma vez terá a presença
da raça Angus, que vai às
pistas de julgamento para marcar posição no Paraná, porta de
entrada para as regiões Sudeste
e Centro-Oeste. A 56ª Expo Londrina é hoje uma das maiores
feiras agropecuárias do Brasil,
realizando-se este ano de 7 a 17
de abril. Tendo como jurado o
criador argentino Ariel Macagno, a mostra é uma das mais importantes do calendário anual da
raça Angus, com 50 animais de
argola em pista.
A expansão da raça também
ocorre no cruzamento industrial
e na produção de terneiros cruza
Angus, que habilitam o produtor
a ingressar no Programa Carne

Angus Certificada, que a cada
ano ganha novos adeptos pelo
País. O Programa Carne Angus
terá apresentação sobre o seu
estágio atual e as vantagens do
produtor em ingressar no programa. O presidente da Associação
Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, considera a Expo
Londrina uma mostra de grande

Nacional de Rústicos
durante o Encorte
Entre as mudanças agendadas pela Associação Brasileira de Angus no calendário
da raça de 2016, figura com
destaque uma segunda Exposição Nacional de Rústicos, que
será realizada durante o 25º
Encorte, nos dias 18 e 19 de
Maio, no campus da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), região central do
RS. A já tradicional Exposição
Nacional de Rústicos continuará sendo realizada durante a
Expointer, no final de Agosto.
A nova exposição atende a um
pedido dos próprios criadores,
ampliando o calendário e a
importância dos reprodutores
rústicos, tendência muito tradicional no Rio Grande do Sul
e que já se estende também a
Santa Catarina e Paraná.
A programação da Nacional de Rústicos tem entrada
de animais programada para
os dias 17 e 18 de maio, com
admissão à tarde, a partir das
14 horas. Tendo como jurado
Juan Marcos Berruti, os julgamentos dos lotes estão programados para a manhã do dia
19/05.
À tarde do dia 19, a partir
das 14 horas, o ciclo de pales-

tras. O professor da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Júlio Barcellos, fala
sobre o Custo de Produção de
Touros. Em seguida, Fernando
Flores Cardoso, da Embrapa/
Bagé, palestra sobre Melhoramento Genético. A partir das
15 horas, a técnica da Angus,
Ana Doralina Menezes, destaca o Programa Carne Angus.
Ao final, uma mesa redonda
abre o debate entre palestrantes e o público.
O Leilão da Nacional de
Rústicos realiza-se às 17 horas na pista de remates da
UFSM. Inscreva seus lotes na
Associação Brasileira de Angus, atendimento@angus.org.
br ou 51 3328.9122.
Para inscrições ao evento
técnico e mais informações:
encorteagroufsm@gmail.com
ou 55 3220.8074, www.ufsm.
br/encorte.

importância estratégica para a
raça, puxada pelo crescente interesse pela carne, pela demanda
de sêmen, que se supera a cada
ano, além da alta liquidez de touros e fêmeas nos leilões especializados.
Confira aqui
a programação
Após o ingresso dos animais

(13/04) no parque Parque Governador Ney Braga, o primeiro
destaque é a realização do Leilão
Conexão Reconquista, organizado pela Reconquista Agropecuária, propriedade de José Paulo
Cairoli, e seus parceiros. O evento
ocorre no recinto de leilões do
parque, dia 14 de abril, a partir
das 19 horas.
Outro grande momento da
raça, numa realização da Associação Brasileira de Angus, é a
exposição de argola, que se realiza no dia 15/04, sob o comando
do jurado Ariel Macagno. A presença Angus encerra-se à noite
do dia 15, com a solenidade de
homenagens, entrega de prêmios
e confraternização.
Durante a ExpoLondrina, a

Angus promoverá ciclo de palestras técnicas. No dia 14 de
abril, pela manhã, realiza-se debate sobre o fortalecimento dos
cruzamentos industriais, com o
inspetor técnico da Angus Antonio Francisco Chaves Neto, e sobre os critérios de julgamento da
raça Aberdeen Angus, com o inspetor técnico Flávio Alves. Constam ainda da programação uma
palestra do gerente do Programa
Carne Angus Certificada, Fábio
Medeiros, que abordará os avanços dos abates e a política de
bonificações para a Carne Angus
Certificada. Já a coordenadora
do Programa de Melhoramento
de Bovinos de Corte (Promebo), Fernanda Kuhl, falará sobre
os benefícios do sistema.

Expo de Outono Uruguaiana,
qualidade e tradição em pista
A 14ª Exposição de Outono de Uruguaiana, que se
realiza de 27 a 30 de abril,
já movimenta as cabanhas
das região, um dos maiores
centros criadores da raça no
País e considerado o berço
da raça. Por isso, o presidente do Núcleo Angus Três
Fronteiras, criador Frederico Pons, destaca a importância de manter o elevado
padrão genético que a raça
Angus apresenta na região
da Fronteira Oeste gaúcha.
O jurado convidado é o argentino Carlos Ojea Rullán,
grande conhecedor do rebanho Angus do Brasil. O evento de outono é o primeiro de
duas mostras organizadas
pelo Núcleo. A segunda realiza-se em Outubro, em plena primavera gaúcha.
Otimismo
Apesar do quadro de
instabilidade política, onde
tem Angus sempre há otimismo tanto no aspecto
racial, como no de negócios. Centro de uma grande região criadora da raça,
Uruguaiana costuma atrair
também criadores e clientes

8 horas. O julgamento de
rústicos, marcado para
o dia 28, a partir das 14
horas. Já no dia 29/04, a
partir das 9 horas, é a vez
das fêmeas de argola. À
tarde, o julgamento de machos de argola. Para encerrar a mostra, o Remate do
Núcleo de Angus e BranProgramação
A programação da Ex- gus está agendado para o
posição de outono prevê dia 30/04 (sábado), às 17
ingresso dos animais até horas, sem falar da já trao dia 27, às 18 horas. O dicional confraternização
julgamento de admissão, dos criadores do Núcleo
no dia seguinte, inicia às Angus Três Fronteiras.

de Quaraí, Barra do Quaraí,
Itaqui, Alegrete, entre outros, que garantem qualidade e volume nas pistas e nas
ofertas dos leilões. Há vários anos o Núcleo de Uruguaiana obteve a classificação no Ranking Nacional.
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Angus na BeefExpo 2016
A

raça Angus participa
este ano da BeefExpo
2016, de 14 a 16 de Junho, no Centro de Eventos Pro
Magno, em São Paulo, SP,
uma exposição inovadora que
reunirá mostras de animais de
alta qualidade, palestras de
gestão e inovação tecnológica,
conhecimento, relacionamento
e confraternizações, tudo no
mesmo ambiente, além dos
maiores pecuaristas do Brasil
e da América Latina, para discutir a pecuária do presente e
do futuro.
A BeefExpo pretende
consagrar-se como principal
feira de gado indoor do País,
oferecendo para isso um total de três pisos, com 6 mil
metros quadrados cada, duas
pistas de julgamento, lounges

para as raças, área de feira
de negócios, vitrine da carne,
dois auditórios de palestras,
espaço de apresentação musical, área de toalete dos animais e estacionamento para
mais de mil veículos. Tudo
isso a apenas oitocentos metros da Marginal do Rio Tietê.
A entrada dos animais

Angus está agendada para
os dias 11 e 12/06, com julgamento de admissão no dia
13. Já os julgamentos de
pista estão agendados para
o dia 14, a cargo do jurado
uruguaio Sebastian Rodriguez Larreta (Cabanha Santa Sérgia). E o Programa
Carne Angus Certificada está

preparando atrações para o
evento, incluindo palestras e
degustações de produtos para
o público presente.
A feira exclusiva de negócios contará com a presença das principais empresas
do segmento, abordando as
inovações de Equipamentos,
Genética, Nutrição, Processamento, Reprodução, Instalações e de Saúde Animal.
Durante o II Congresso
Latino Americano de Pecuária de Corte, realizado paralelamente à feira de animais, estão agendados dois
painéis: o Beef Management
e o Beef 360o. O Beef Management envolve palestras de
gerenciamento, ministradas
por importantes analistas dos
mercados nacional e interna-

cional, que discutirão temas
sobre economia, gestão, marketing, consumo, logística
e muitos outros, tornando a
experiência um verdadeiro
curso de administração para
o pecuarista.
Já o Beef 360o consiste
em uma sala com palestras
técnicas onde os participantes terão acesso às principais
tecnologias do setor, com
mais de 40 palestras, abordando temas como processos
de inovação, confinamento e
semiconfinamento, pastagens,
cria, recria e engorda, nutrição, Bem-Estar, genética, a
padronização de carcaças
e outros temas que podem
contribuir para a melhora da
produtividade da Pecuária de
Corte.

Casa Branca oferta touros
Leilão Revolution prontos para trabalho a campo

quer chegar a mil

Isso mesmo. Marcado para o dia 17 de abril (domingo, 10h via Canal Rural), este ano em sua segunda edição, o leilão Virtual Revolution tem a meta de
atingir a marca de comercialização de 1.000 reprodutores das raças britânicas Angus, Hereford e seus
sintéticos Brangus e Braford. Conforme um dos organizadores do evento, selecionador Reynaldo Titoff
Salvador, da Cia Azul, em 2015 o pregão fechou com
a venda de mais de 700 reprodutores selecionados,
sendo grande sucesso.
Focado em animais com idade média de 18 meses,
para adaptar e cuidar na propriedade para estarem
aptos ao trabalho de campo na próxima Primavera,
reduzindo custos de produção e de frete, o Revolution
reúne um grupo seleto de cabanas: Cia Azul, Ave Maria, Rincon del Sarandy, Corticeira e Tradição Azul.
E este ano participam como convidadas as cabanhas
Silência e Quatro Folhas. “São bovinos de corte altamente selecionados para uma pecuária profissional”,
aponta Salvador.

Os pecuaristas brasileiros que
procuram touros jovens, funcionais, com exame andrológico
positivo e prontos para serviço,
têm uma excelente oportunidade para adquirir genética Angus,
Brahman e Simental de alta qualidade. O projeto Casa Branca –
Venda Direta de reprodutores e
sêmen, oferta de 18 a 24 de abril,
na Fazenda Santa Ester, em Silvianópolis, MG, touros jovens,
funcionais, com exame andrológico positivo e prontos para serviço a campo. É uma diferenciada oportunidade para investir em
animais da raça Angus produtos
de avançada seleção genética e
dedicação extremada da equipe
da Casa Branca Agropastoril, capitaneada pelo ex-presidente da
Associação Brasileira de Angus,
Paulo de Castro Marques. No
pacote, também machos Brahman e Simental de imbatível
qualidade.
De olho na demanda
O projeto da Casa Branca
está focado no atendimento de
uma crescente demanda por re-

produtores de 18 a 24 meses,
com alta libido, confiabilidade
e perfeita adaptação. “Muitos
pecuaristas nos procuram nessa
época do ano para repor seus
planteis com touros prontos para
o trabalho. Percebemos que há
uma carência natural nesse período. Assim, preparamos lotes de
machos jovens para esta oferta
especial”, aponta Paulo Marques. Segundo ele, a Casa Branca
colocará para venda direta lotes
de touros, e além disso também
oferta lotes de sêmen de reprodutores vitoriosos para disseminar
a melhor genética Angus e das
outras duas raças, contribuindo

para o aumento da produtividade
da pecuária brasileira.
As condições de comercialização também são especiais”,
ressalta Heitor Pinheiro Machado, gerente de pecuária da
Casa Branca. Compras on-line
podem ser feitas pelos portais
MFRural (www.mfrural.com.
br) e ConnectLeilões. (www.
connectleiloes.com.br) A Fazenda Santa Ester fica em Silvianópolis, MG. O acesso é pela Rodovia Fernão Dias, Km 817. Mais
informações pelos telefones 35
3452.0828 e 11 3573.6219 ou
no site: www.casabrancaagropastoril.com.br.
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Gala Angus vendeu
a nata do Uruguai
C

om médias superiores a
US$ 9.995,00 mil para
as fêmeas, o 11º Gala
Angus, realizado dia 13 de fevereiro no salão Monte Carlo
do Conrad Resort & Cassino,
em Punta del Este, no Uruguai, consolida-se a cada ano
como o segundo maior evento
da raça no País, logo depois da
Expo Prado. Promovido pela
Associação Uruguaia de Angus, o Gala Angus teve como
ponto alto a venda de 50% da
terneira Zucará Made Right
5257 TE, reservada Campeã
Terneira Maior da Expo Prado
2015, da Sociedad Ganadera
El Yunque, por U$ 12 mil, para
César Musselli.
Presente ao evento desde a
primeira edição e na condição
de representante oficial da Associação Brasileira de Angus,
o selecionador Joaquim Mello
(Cabanha Santa Eulália, Pelotas, RS) destacou a alta qualidade dos animais em pista, o
nível dos criadores e os preços
praticados, que mostram a ascensão da raça no vizinho país.

Atual vice-presidente da entidade, Mello também observou
a grande liquidez e interesse
dos presentes. “Sempre com
casa cheia, a cada edição a
qualidade da oferta aumenta e
via de regra os exemplares que
se destacam na pista do Gala
Angus igualmente brilham, depois, na Expo Prado”, aponta
o dirigente brasileiro.
Câmbio desfavorável
Com o câmbio desfavorável, o número de criadores brasileiros presentes foi reduzido
este ano. Mas lá estavam muitos cabanheiros consagrados
uruguaios e também argentinos e inclusive os dirigentes
das associações de Angus dos
dois países. Preços, conforme
Mello, nivelados ao evento,
com destaque para a venda de
50% do animal. “Todos os animais bem vendidos e, na oferta, cerca de seis exemplares
alcançaram preços realmente
elevados”, observou.
Joaquim Mello foi convidado a falar na abertura dos

Remate Gala Angus, com oferta
de alta qualificação, já é considerado
evento institucional representativo
da raça no Uruguai

Fotos: Divulgação

O selecionador Joaquim Mello destacou a qualidade dos animais apresentados no requintado leilão uruguaio

trabalhos, quando destacou
a importância cada vez mais
reconhecida da raça e da genética Angus pelo mundo, e
na ocasião presenteou o dirigente da Angus do Uruguai,
Lucas Gremminger, com um
exemplar do Anuário Angus
2015. O presidente da Angus
uruguaia, aliás, destacou que,
em 2015, cerca de 33% dos
terneiros registrados no país
foram Angus puros, índices
que deverão subir a 36% em
2016, projetou. A raça Angus
também foi a que mais vendeu
touros e aos maiores valores,
consequência do trabalho genético sério levado a efeito pelos cabanheiros e produtores
em geral.
Bons negócios
Os negócios foram conduzidos pela tradicional leiloeira
Zambrano, que comercializou
toda a oferta em grande velocidade. Logo após a abertura
do pregão, o segundo lote já

alcançou US$ 7.200,00 por
50% da terneira Modelo M.
2308/2647, vendida pelo Frigorífico Modelo AS para a cabanha Don Goyo, da Argentina,
refletindo a demanda internacional da genética uruguaia.
Outro grande destaque foi
a comercialização de 50% de
Benita Tana x Brithstone, da
Cabanha Bayucuá, da família Mattos, adquirida também
por César Musselli, pelo va-

lor de US$ 10.200,00 (US$
20.400,00 inteira). Ao final,
foram negociados 17 fêmeas,
das quais seis tiveram 50%
vendidos. A média para estas
seis foi de US$ 13.040. As demais 11 fêmeas tiveram média
de US$ 5.760,00. Também foram vendidas 15 doadoras, à
média de US$ 2.960,00, com
um máximo de US$ 5.400,00,
além de 155 doses de sêmen
com média de US$ 20,96.
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Utilizando a prova, resultados aparecem

Por Marcelo
Maronna
Dias

D

urante 2015, falou-se
muito, a respeito do sucesso da raça Angus na
venda de sêmen e reprodutores
devendo repetir-se neste ano.
Em nossos artigos, palestras e
participações nos mais variados
eventos, a equipe da CRI têm
enfatizado muito a importância
da prova em relação ao tipo de
touros que devemos utilizar.
Por uma questão filosófica
de trabalho e como ferramenta
de seleção, a CRI indica touros provados para seus clientes. Estas provas são baseadas
no pedrigree, na performance
individual, na genômica e no
desempenho de sua progênie.
Quem não lembra, no congresso da Angus em POA, da brilhante palestra proferida pelo
criador Gardner, que mostrou
em três décadas a importân-

cia dos DEP´s nos resultados
na seleção da raça Angus nos
Estados Unidos.
Um exemplo disto está na
Figura 1, onde podemos visualizar a régua de DEP´s do touro 1AN 01131 SAV Bismarck
5682, selecionado em função
de sua família e seu desempenho para performance comprovado por sua alta acurácia em
várias características. Mesmo
tendo sido selecionado por índices de produção, Bismarck
mostrou ser um pai de progênie impecável fenotipicamente
ganhadoras de premiações nas
mais importantes exposições
ao redor do mundo e sendo
atualmente um dos touros mais
importantes da raça como pai
de tantos touros jovens em várias centrais de inseminação.
Falando em seleção, saudamos a iniciativa da ABA de instituir o teste de progênie de touros Angus nacionais e ficamos
muito satisfeitos com a escolha
do primeiro grupo de touros.
Digo isto, porque inúmeras vezes,
discutimos que o fenótipo de um
touro é importante na sua avaliação, mas não como principal
característica de seleção. Nossa
satisfação passa pelo resultado

Figura 1: Régua de DEP´S

do primeiro grupo de touros ter
sido feito em cima de uma ferramenta de seleção conhecida de
todos os criadores o “Promebo”
onde o desempenho dos animais
foi priorizado. Depois de indicados os animais com desempenho
superior, estes foram avaliados a
campo, em suas características
estruturais e fenotípicas para a
seleção final do grupo de touros
que foram para as coletas de sê-

men.
Os seis touros selecionados,
levam em seu pedrigee a marca
CRI (Traveler 004, Density, Net
Worth e Sakic). Fato este, que
nos orgulha por ter indicado para
nossos clientes touros que contribuíram de forma aditiva em seus
programas de melhoramento.
O desempenho estava na prova
de seus pais enquanto que o fenótipo, seja por anos de seleção

ou pela pureza racial das fêmeas
mostrou-se neste seleto grupo de
reprodutores. Futuramente poderemos avaliar o que estes animais passarão para as próximas
gerações e esperamos continuar
contribuindo para a raça com a
indicação de pais provados no
melhoramento da raça.
Méd. veterinário e Supervisor da
CRI Genética Brasil no RS/SC
mmaronna@terra.com.br

MERCADO

Sêmen Angus: produção nacional cresce 20%
Ainda sem os números definitivos de 2015, a raça Angus
comemora novo salto na utilização de sêmen nos rebanhos brasileiros. Somente a produção de
genética Angus pelas centrais
brasileiras cresceu 20,26% em
2015 em relação a 2014, alcançando um volume de Sêmen
Angus Nacional de 1.449.331
doses. Com isso, a raça Aberdeen Angus confirma-se como líder absoluta entre as taurinas e
sintéticas na produção nacional
de sêmen. Outro dado relevante
foram as importações de sêmen,
especialmente dos Estados Unidos, um dos maiores exportadores de sêmen Angus do mundo.
As compras brasileiras cresce-

ram de 3,52 milhões para 4,3
milhões de doses.
O desempenho é justificado
pelo expressivo crescimento da
raça, principalmente nos cruzamentos industriais do Brasil
Central, e vem na esteira de um
crescimento de 23% registrados em 2014 sobre 2013. Os
números apresentados pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) refletem um cenário de valorização
do preço da arroba que possibilitou ao produtor investir no
melhoramento animal através
da Inseminação Artificial.
A expectativa agora é com
relação à divulgação dos dados
de comercialização total de sê-

men Angus no país, o que inclui
as doses fabricadas no Brasil e
importadas. Segundo o presidente da Associação Brasileira
de Angus, José Roberto Pires
Weber, a previsão é que a raça
tenha ultrapassado a casa dos
4 milhões de doses em 2015.
Isto representa uma nova alta
em relação a 2014, quando a
Angus foi a líder de comercialização, atingindo a marca de
3.877.994 doses. Segundo Weber, há um claro amadurecimento da genética Angus no Brasil,
o que mostra que os pecuaristas estão percebendo que, para
produzir carne de qualidade, é
preciso optar por cruzamentos
certeiros: “o cruzamento com a

Angus é a forma de atingir esse
objetivo”.
O gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada,
Fábio Medeiros, pondera que a
genética nacional vem ganhando espaço na inseminação artificial no Brasil. “Os usuários
estão descobrindo que o Angus
produzido pelos selecionadores
nacionais tem algumas vantagens em termos de adaptação
e produzem novilhos alinhados
com a demanda do mercado de
carne de qualidade brasileiro,
fruto da seleção genética focada
no padrão de qualidade demandado pela indústria nacional”,
analisa.
Em 2015, todo o segmento

corte teve um crescimento de
4,7% em relação ao ano anterior, totalizando 8.274.084 doses, ante 7.116.605 em 2014,
uma evolução de 16,26%. O
crescimento justifica-se pela
valorização do preço da arroba do boi gordo durante todo
o ano passado, permitindo ao
produtor investir em genética
para qualificação do rebanho.
Ainda no primeiro semestre de
2015, segundo levantamento
da revista DBO Rural, havia
uma tendência de retenção de
matrizes, indicativo forte da expansão das vendas de sêmen. A
raça Angus já liderava as vendas, apurou a redação da revista especializada.
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Agronegócio
e dedicação
na veia
“A paz do campo é realmente um elixir para a alma”
Caio Vianna
Por Marina Corrêa

O

sol nem mostrou sua intenção de nascer e Caio
Vianna, quando está nas
terras da sua Cabanha São
Xavier, é um dos primeiros a se
movimentar. Chimarrão e madrugada configuram-se como
uma combinação que lhe cai
bem. Vindo de uma linhagem de
pai e mãe com família de história no campo, Vianna considera
que o silêncio das horas que antecedem o alvorecer favorecem
o raciocínio e lhe mostram com
clareza os desafios, os caminhos a seguir e as tarefas do
dia a dia. A fórmula repetida há
anos parece ter dado certo.
Vianna segue o legado dos
pais, Cezar Vianna e Maria
Fernandez Vianna. As terras da
São Xavier, localizadas em Tupanciretã, RS, estão na família
desde o início do século passado. E se teve uma palavra que
sempre permeou a história dos
Vianna junto à propriedade, foi
“desafio”. Vianna lembra do
esforço dos pais, que escolheram uma coxilha desnuda para
construir o primeiro galpão de
madeira, que serviu de moradia
para a família e foi o marco da
sede atual.
A convivência diária com os
animais e as coisas do campo
despertou o compromisso de
seguir o trabalho no segmento de bovinos, ovinos e cavalos
Crioulos. Foi nessa premissa
que Vianna apostou para que
seus três filhos também tivessem amor pelo campo. Outra

fórmula que deu certo. Camilo,
Marilia e Marina, filhos de Caio,
têm atividades ligadas à São
Xavier e formação na área do
agronegócio. “A infraestrutura
precária de transporte, energia
e comunicação não eram maiores do que a determinação de
fazer uma pecuária de resultado, em que a atividade rural
efetivamente pagasse as contas. Fomos nos especializando
em criar e selecionar animais
da raça Angus numa região de
condições de campos naturais
bastante pobres” conta o selecionador.
Angus: um presente
que veio a calhar
As condições naturais de
solo tornaram a atividade um
desafio permanente de observação e dedicação, um desafio
muito maior do que o pai de
Caio, Cezar, imaginava, quando
em 1949 ganhou, de presente de
formatura em agronomia, 20 fêmeas Angus, que deram origem
ao excelente plantel de hoje. As
“barbas de bode”, como eram
conhecidas as macegas ásperas
e pobres em nutrientes, eram
bastante diferentes dos campos
finos da Campanha ou mesmo
da Argentina, onde o Angus se
adaptava muito bem.
Da época, Caio lembra do
companheirismo das pessoas
que trabalhavam na fazenda,
pois praticamente todas as lides
necessitavam do apoio de várias pessoas. Ele conta que, de
cada geração que por lá passou,
foi ficando a marca individual.
“Coube ao meu pai, homem

embriões, utilizando como doadoras fêmeas top do rebanho
com touros pais importantes.
“O resultado deste trabalho tem nos proporcionado, nos
últimos anos, ofertar no mercado touros diferenciados com
opções genéticas adaptadas ao
sistema de criação na base de
pasto e incorporando matrizes
de alto valor genético. Elas serão avaliadas e permanecerão
no sistema as que realmente
forem superiores no seu desempenho”, explica o filho, Camilo.
Hoje a família toda mora na
São Xavier, de onde só saíram
para formação profissional: toAgregar genética com
dos agrônomos. Vianna ainda
ferramentas modernas
O trabalho de base foi bom, seguiu especialização em agromas as novas formas de seleção negócios, na Inglaterra. Mariforam fundamentais para os na ainda cursa agronomia na
atuais resultados. O processo de UFSM. “Eu praticamente nasci
multiplicação dos animais des- na fazenda e peguei um amor
tacados teve o dedo dos filhos, gigante pelo que eu faço aqui
principalmente de Camilo, bra- na São Xavier. Não poderia
ço direito do pai, que implantou ter sido diferente, tendo o meu
o sistema de transferência de pai como mestre, no trabalho e
de campo, de indústria frigorífica, além de grande zootecnista,
dar os acordes do biótipo dos
animais, incorporar importantes pais de cabanha e matrizes
importadas e adquiridas de
destacadas cabanhas do Rio
Grande do Sul. Com inseminação artificial ininterrupta desde
1961, criou-se uma base de rebanho muito rica, com a qual,
posteriormente, busquei obsessivamente eficiência reprodutiva nas fêmeas e desempenho e
performance carniceira nos machos”, descreve Caio Vianna.

Do álbum de família: criando Angus desde muito cedo

na vida. Lembro muito do meu
avô aqui na fazenda também.
Esse amor pelo trabalho está
nas nossas veias”, diz Camilo,
que desde muito jovem assumiu
grandes responsabilidades na
São Xavier e hoje, devido à sua
facilidade de comunicação e interação, está à frente das negociações com os clientes.
Caio Vianna gostaria de poder ter seu tempo 100% dedicado à fazenda, mas divide suas
atribuições como dirigente de
Cooperativa Agropecuária na
Cotrijuc, em Júlio de Castilhos,
e CCGL, em Cruz Alta. “Por
isso que o dia a dia está capitaneado pelo Camilo, com o meu
apoio das irmãs”, ressalta Caio,
que é casado com Mariana Tellechea, tradicional criadora de
gado Angus e cavalos Crioulos
da fronteira Oeste do RS.
Viabilidade econômica é
prioridade na São Xavier
Integração lavoura e pecuária é prática “sine qua non”
para que a empresa familiar
seja viável economicamente.
“Os resultados na atividade
agrícola vêm, como sempre na
velha regra de maximizar faturamento com os menores custos possíveis, o que em nossas
condições de produção do Rio
Grande do Sul passam obrigatoriamente por correção de
solo e exploração de atividades
que respondam em lucratividade”, expõe.

>>>
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A família aposta no fato
de o Rio Grande do Sul ter
uma das melhores condições
de solo e clima para produzir
alimentos nobres, de sabor
e qualidade diferenciados.
“O Programa Carne Angus
é um dos maiores exemplos
de como com ações planejadas e bem organizadas se
mudam conceitos e se criam
novas alternativas para nosso negócio, onde todos os
elos apropriam ganhos. Na
São Xavier temos uma integração da lavoura de soja,
forrageiras, e a criação de
bovinos que estão em perfeita harmonia e se sustentam
mutuamente, embora nos
exigindo uma dedicação total
sem a sazonalidade das safras”, avalia.

Remate: pista limpa
e cliente satisfeito
A evolução do leilão São
Xavier em número e faturamento tem sido fruto da evolução no manejo e criação mas,
principalmente, da melhoria
constate dos índices de parição, desmama, ganho de peso.
A relação da cabanha com o
cliente, cada vez mais afinada,
também é fator colaborativo.
Nos últimos dois remates, a
cabanha garantiu pista limpa
e arrecadação superior a R$1
milhão. “Acreditamos que ao
longo de tantos anos de seleção e observação desenvolvemos uma genética que quando
utilizada por nossos clientes se
mostra eficiente em produção
e desempenho nas condições
de criação na base pasto, o que
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tem permitido a ampliação de
nossa carteira de clientes”, explica.
Cenário político e
econômico não desanimam
A expectativa é que o remate deste ano seja tão bom
quanto os dois anteriores.
Caio comenta que a pecuária
de corte e o agronegócio têm
se mantido como atividade
econômica que mais têm gerado superávit e estabilidade (o
valor bruto da produção agropecuária do País fecha 2015
com recorde de R$ 498,5 bilhões).
A cabanha garante que
está com maior eficiência na
produção e genética de qualidade e este é o principal instrumento para melhorar os
resultados. Entre os animais
que serão ofertados neste ano,
estarão touros destinados a
selecionadores da raça Angus, com opções de pedigrees
abertos e linhagens maternas
fechadas em genética São
Xavier. “A bateria de touros
comerciais vem muito qualificada fechando o padrão que
evolui a cada ano e oferta um
pouco mais numerosa”, descreve.
Com foco nos rústicos,
dentro do programado para
2016 deveremos participar da
Exposição Nacional de rústi-

cos no mês de Maio em Santa
Maria e na Expointer. Para
Vianna, a raça Angus desfruta de um conceito de carne de
qualidade que dificilmente se
muda, já que este é um pressuposto mundial que também
é uma grife em carne vermelha. “Me preocupa a responsabilidade de administrar este
programa junto às indústrias
para não perder este status e
acredito que a produção no
Sul do Brasil deva buscar os
processos de rastreabilidade
para que se certifique e valorize aquilo que já é conhecido
como um produto diferenciado por sabor, maciez e suculência, ou seja, como nos bons
vinhos devemos nos apropriar
do “terroir” da carne do Angus gaúcho”, diz.
No futuro: foco na
seleção criteriosa
A São Xavier pretende

verticalizar cada vez mais
sua produção de animais Angus, ou seja, estabilizar o volume de oferta e radicalizar
a seleção, buscando alcançar
um padrão excepcionalmente
alto em qualidade e indivíduos melhoradores. Apoio para
garantir este feito, Vianna já
possui. “Estar na São Xavier
e partilhar um assado de final
de semana com meus filhos e
minha esposa é para mim uma
graça de Deus, que me faz um
homem plenamente realizado
e feliz, pois é neste momento
que nos damos conta de uma
trajetória exitosa de tudo de
bom que já foi feito, e do tanto que ainda tem para fazer, e
que não termina em nós. Ver a
possibilidade de que o trabalho continue com a mesma dedicação e amor nas gerações
futuras, me enche de alegria e
dão sentido à vida”, orgulhase o Caio Vianna.

Nova fábrica da Brasão do Pampa
Em breve será anunciado
ao mercado a data de inauguração da nova unidade industrial da Brasão do Pampa
Suplementos Minerais, uma
indústria genuinamente gaúcha, baseada em São Gabriel,
RS, a serviço do agribusiness nacional e internacional. melhor resultado e qualificação
“Será a mais moderna fá- dos produtos para o campo.
“Em 2008 realizamos a pribrica de suplementos minerais do Brasil”, fulmina, com meira exportação para o Urumuito orgulho, um de seus guai, com o dólar a R$ 1,90, e
diretores, Gustavo Macedo não tivemos condições de seguir
exportando, pois a fábrica não
Laureano.
A inauguração já está tinha capacidade de produção
programada para o primeiro para atender o nosso mercado.
semestre de 2016, e a unida- Agora, com a nova fábrica, com
de contará com tecnologia capacidade de produção estátide ponta, para garantir um ca (sem hora extra) triplicada,

neladas/mês serão produzidas
dentro da nova estrutura.
Equipamentos de última
geração e toda a tecnologia
deste empreendimento vão
proporcionar à Brasão do
Pampa o status de referência
em nutrição bovina para toda
e com o dólar na atual cotação, a América Latina. Os produvoltaremos a exportar”, relatou tos da Brasão do Pampa são
Gustavo.
adaptados às condições riograndenses, específicos para
Unidade permite
suprir as necessidades dos
triplicar produção
animais em pastejo no campo
Com investimentos que ul- nativo gaúcho e do Mercosul.
trapassam R$ 12 milhões, a Com este conceito, a Brasão
nova fábrica terá a sua capa- do Pampa cresce a passos
cidade de produção triplicada. largos, tendo conquistado inúCom mais de 2 mil metros qua- meros clientes no Rio Grande
drados construídos, 3 mil to- do Sul e também no Uruguai,

para onde se estende o Bioma Pampa.
Produtos para
o Bioma Pampa
Fundada em 31 de maio
de 2001, no ano de seu 15º
aniversário estará inaugurando sua nova unidade fabril. O projeto teve início em
julho de 2012, demandando
pesquisas e viagens de estudos pelos irmãos Gustavo
e Leandro Laureano e sua
equipe de técnicos. Em 26 de
maio de 2014, depois de finalizado o projeto, foi iniciada a construção do prédio e
a instalação dos novos equipamentos.
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Oriental da Barbanegra
Fotos: Divulgação

N

esta edição, o Angus@
newS publica uma receita de seu mais antigo
restaurante Certificado, o Fazenda Barbanegra, de Porto
Alegre, que serve Carne Angus
Certificada desde o início de
2013. “A nossa parceria com
a Angus foi formatada há três
anos e tem sido de grande valia
para o sucesso do Restaurante.
A verdade é que somente após
a efetivação deste vínculo podemos nos preocupar apenas
com o preparo dos alimentos”,
explica o chef e proprietário do
estabelecimento, Roberto Majó.
Antes disso, explica, “as nossas
atividades começavam muito
antes disso, pois tínhamos que
selecionar alguns fornecedores
e ainda assim fazer uma triagem em face da falta de padrão
dos produtos. Hoje a relação
com os técnicos e com frigorífico (Marfrig) é muito boa, sendo
que os problemas com relação a
qualidade do produto são insignificantes. Ou seja, atualmente
o restaurante se preocupa em
acertar o ponto e o tempero das
carnes que serve”.

Restaurante
Fazenda Barbanegra
Rua Fabrício Pillar, 791,
Porto Alegre, RS - (51) 33330492 - https://www.facebook.
com/Restaurante Fazenda
Barbanegra/

Roberto Majó com Reynaldo
Salvador, ao receber a placa de
Restaurante Certificado Angus

Modo de
preparo

Ingredientes
1 medalhão de entrecot Angus certificado
de 500g;
4 colheres de geléia de pimenta agridoce;
2 fatias de queijo mussarela;
1 pitada de orégano;
1 pitada de sal.

Equipamentos
necessários
1 pinça;
1 faca afiada;
1 grelha;
1 panelinha ou frigideira
que possa ser colocada
sobre a grelha.

Quando o fogo da churrasqueira estiver forte com o
carvão todo em brasas, colocar uma grelha e deixá-la bem
quente (5 minutos são suficiente).
Com a grelha quente colocar a carne para grelhar (5
minutos de cada lado se gostar
de carne mal passada; 7 minutos de cada lado se gostar da
carne ao ponto; e 12 minutos
de cada lado se a preferência
for por carne bem passada).
Quando a carne atingir o
ponto desejado, retire do fogo
e coloque em uma panelinha.
Colocar o sal a gosto, cobrir
com as 4 colheres da geléia de
pimenta e o queijo mussarela.
Finalize com uma pitada orégano.
Coloque a panelinha sobre a
grelha até que o queijo derreta.
Sugestão de
acompanhamento
Legumes assados
e arroz branco

