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Novas engrenagens começam a girar

José Roberto
Pires Weber

As engrenagens da economia brasileira dão
sinais nítidos que voltam a girar neste segundo trimestre de 2018. Apesar das instabilidades políticas nacionais esperadas para um ano eleitoral,
quando pouco se sabe o que vem pela frente, o
mercado está mais favorável e os indexadores ajudam. Nesse contexto, a temporada de outono começa com otimismo entre os criadores de Angus,
conscientes de que a qualidade genética de nossos
animais se sobressai, mesmo em tempos difíceis.
O período também marca as primeiras feiras e exposições do ano, momento em que apresentamos
o resultado de nosso trabalho a campo. Um bom
exemplo foi o que vimos em Abril na Expo Londrina e na tradicional exposição de Uruguaiana.
Mas, em meio a esse momento de retomada,
há um fantasma que volta a assombrar os criadores brasileiros bem no momento em que o País estuda uma mudança drástica no controle sanitário.
Os casos de febre aftosa registrados na Venezuela
e na Colômbia ameaçam os rebanhos do Brasil
Central e voltam a mostrar que a América Latina

ainda tem muito a evoluir antes da retirada da
vacinação planejada pelo governo brasileiro. Por
mais penosa e onerosa que seja, a imunização
hoje garante tranquilidade ao pecuarista e o futuro da genética do gado brasileiro, um produto que
galgou posição destacada em qualidade mundo
afora.
A Associação Brasileira de Angus já se manifestou contrária à retirada da vacinação e, neste
momento em que há vírus ativo próximo à fronteira, reforça sua posição. É importante que se
diga que o Brasil não é um País isolado de seu
continente nem nossa fronteira um muro alto
intransponível. Sabemos que as intenções que
movem o governo são legítimas e alicerçadas na
busca de novos mercados para o agronegócio nacional. Contudo, quem carrega a memória de um
passado quando a febre aftosa dizimou rebanhos
inteiros e fechou dezenas de mercados à carne
brasileira tem o dever de alertar as autoridades
sobre os riscos de seus atos. E é isso que a Angus
vem fazendo com serenidade e clareza dos melho-

Pé no barro e Agro no DNA

Caetana, 11 anos. Sucessão garantida! Clicada por Susana Salvador num encontro do Grupo de Trabalho Pecuária do
Amanhã na AgroNemitz. Filha de Carla Nemitz e Márcio Rodrigues, Caetana tem o Agro no DNA e bota o pé no barro.

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

res rumos a seguir.
Afinal, a pecuária nacional segue de vento em
popa. Recentemente, o Programa Carne Angus
deu início à produção de cortes certificados em
Minas Gerais, um mercado até então atendido
por abatedouros de outros estados. Por meio de
parceria com o Grupo ARG e a rede Super Nosso, a Angus está presente no varejo mineiro com
uma nova gama de carnes e cortes diferenciados.
Um projeto que só cresce. A Angus tem parceria
hoje com frigoríficos em 12 estados brasileiros,
sem falar das promissoras exportações de cortes
premium.
Sabemos que a locomotiva que nos move está
apenas engatando a primeira marcha e que ainda é cedo para comemorar novos movimentos e
conquistas. Contudo, temos a esperança de que
novos ventos hão de soprar para nos levar adiante,
venham eles naturalmente ou do fruto de nosso
próprio trabalho.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Bons ventos
para a pecuária

Fotos: Divulgação / Angus

Por Eduardo Fehn Teixeira

Embora a pecuária de hoje nada tenha a ver com a de dez anos atrás,
especialmente de uns três anos para cá, e de forma marcante nos últimos
dois anos, temos agora um novo mercado que, apesar dos entraves
tentados pelos chamados ecochatos, veio mesmo para ficar. São os
navios, que despertam novas emoções, valorizando o gado comercial,
porque embarcam dezenas de milhares de animais jovens para destinos
como a Turquia e os Emirados Árabes, entre outros. E vejam: num só
navio viajam quase 30 mil animais. E são vários navios atracando em
Santos, SP e especialmente em Rio Grande, RS, pois é no Sul do Brasil
que está o tipo de animal buscado pelos importadores – as chamadas
raças (cruzas) britânicas...

H

á pouco mais de uma
década nossa pecuária,
com a alavancagem incontestável da genética Angus, dos protocolos IATF e do
sucesso do Programa Carne
Angus Certificada, que acordou os frigoríficos, e mais
recentemente com os programas de abates selecionados
que são agora, cada vez mais,
orquestrados pelos frigoríficos, realmente, em termos de
qualidade, a pecuária virou
da água pro vinho, dando um
incontestável salto de padronização e qualificação dos rebanhos e carcaças abatidas. A
chamada maré negra tomou
conta de todos os confinamentos, campos e currais dos
frigoríficos brasileiros. E o pecuarista que não está dançando esta música, ou caminha
para quebrar de vez, ou até
já sumiu do mercado. A opção, hoje, é uma só: produzir
um animal de qualidade, ou
ser sumariamente expurgado

como produtor de carne.
Óbvio que ainda temos
frigoríficos
inexpressivos,
abatendo de tudo. Mas estes
seguem o mesmo caminho
dos pecuaristas que não se
atualizaram e não trabalharam na padronização de seus
gados, remunerando técnicos
competentes e introduzindo

equipamentos de tecnologia e
programas de seleção/melhoramento e controle em suas
fazendas.
Com toda essa evolução e
com os navios sempre atracando e sendo lotados com
animais e cada vez numa frequência maior, ficam as perguntas para o mercado, para

Os navios abriram um novo horizonte para a pecuária brasileira

mo indicados para os visionários, que trabalham com
um olhar futurista, como que
antevendo os acontecimentos
e a partir daí, ou da bola de
cristal, fazem suas apostas no
foco produtivo. Afinal vender
a terneirada para os navios,
Visionários
Mas como diria o náufra- com o quilo vivo cotado a R$
go, otimista ou já perturbado, 6,20, com pagamento à vista
flutuando no meio do oceano: e livres de frete e exames de
“nem tudo está perdido...” E sanidade, fica mesmo difícil
vivemos tempos que são mes- senão impossível resistir.
Começam agora as consagradas feiras de terneiros. Dizem os analistas que, apesar
dos embarques, não vão faltar
bezerros para as feiras, antes
castrados e direcionados só
para esses eventos e agora
tanto os castrados quanto os
inteiros, que se não navegaram, também se vendem nas
feiras. E embora nosso foco
nesta matéria sejam os reprodutores, touros novilheiros e
fêmeas, temos que falar dos
terneiros, terneiras e novilhas,

o pecuarista: como agir? Qual
o foco indicado para a produção e o direcionamento dos
animais? Pois a maior parte
dessas respostas ainda estão
no porvir ...

Mário Macedo

>>>
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da ao “navio”, castra-se e vão
para o mercado interno”, diz o
especialista.
“Quais animais produzirão
a nossa carne... Visto que a
exportação busca na porteira, examina a sanidade free, e
paga cada vez mais o padrão
racial, vislumbra-se um abate
de “sobras” no RS. A única
Atenção frigoríficos
Com o advento da expor- coisa que todos concordarão,
tação de gado em pé (o cha- é que devemos ter padrão no
mado gado para os navios), que produzimos pois, sem este,
com elevados volumes e cada não atingiremos os melhores
vez com valores mais altos e preços, ou os mercados que
pagos à vista, sem despesas, melhor remuneram”, sintetiza
e sempre bem mais elevados com muita propriedade Mário
que os valores pagos para os Macedo.
animais preparados para as
E o otimismo ressurge
feiras de terneiros, para nosNo final do ano passado
sas invernadas, e que necessaum
reconhecido selecionador
riamente deveriam ser castrados, surge a dúvida: para onde de Angus, com larga tradição
seguir? Qual o foco ideal para no mercado e que faz um leio direcionamento da produ- lão afiadíssimo me comentou:
ção? E como os frigoríficos “dá mesmo uma tristeza, um
desânimo na gente de vender
vão se abastecer?
“Acredito que a opção touros tão qualificados por
pela produção de terneiros um preço bem aquém do que
para o “navio” é uma via sem valem ...”. Pois tudo está a involta, e que se as empresas dicar que este criador não vai
frigoríficas não entenderem repetir essa frase neste ano.
que para terem carne de qua- Profissionais que conhecem
lidade, vão precisar remune- o mercado opinam que este
rar acima dos valores pagos ano estará de volta nas pistas
na exportação de terneiros, dos pregões a valorização dos
veremos mais uma vez nossas bons reprodutores, tanto os
plantas frigoríficas reduzindo touros quanto as fêmeas.
É nisso que acreditam, por
drasticamente os abates, especialmente no RS”, acredita exemplo, os competitivos leiMário Macedo. E ele sinaliza loeiros gaúchos Fábio Cerspo
que as feiras vendem cada vez e Eduardo Knorr. E em termos
mais animais inteiros, porque de Brasil, o mesmo afirma o
para o produtor, hoje, é im- ágil leiloeiro João Gabriel, da
portante deixar para castrar poderosa Programa Leilões.
após os 10 meses de idade, Para Fábio Crespo, muitos
podendo assim colocar seus criadores já mudaram a foranimais com o melhor preço. ma de manejo visando produ“Agindo assim, caso não ven- zir terneiros para os navios.

já é para animais castrados
e há frigoríficos trabalhando
em premiação “sinaleira”,
classificando o percentual de
animais dos lotes para abate,
como: verde, amarelo e vermelho, de acordo com a qualidade”, alerta o zootecnista.

Padronização de lotes é outro ganho importante para os usuários de genetica Angus

porque são essas categorias
de animais que vão abastecer
nossas invernadas e dar sequência à produção. O tema não
tá só puxado. Tá mesmo complicado, assim como os rumos
de nosso País.
Instabilidade
“Estamos vivendo, desde o
ano passado, uma instabilidade com relação aos rumos da
pecuária. O que fazer? Para
quem produzir?”, questiona
o especialista Mário Macedo,
da Mário Macedo Negócios
Ltda., ele que junto com o filho, Luiz Mário, ambos zootecnistas, e com o irmão Emílio,
que é veterinário, conhecem
bem o campo e trabalham há
anos com o negócio de gado
no RS, assistência zootécnica
e terras, escolhendo e fazendo compra de animais para
frigoríficos, para os navios e
localizando terras para investidores.
“Digo isto baseado na falta
de definição de bases produti-

Fábio Crespo

Os navios são mais uma opção
de mercado, sem volta, mas
não prejudicam as demais,
como as feiras de terneiros

Atenção ao mercado
Na atual situação, devemos analisar atitudes do mercado atual, tais como: todos
querem carne de qualidade e
todos acham que produzem “a

melhor”. Embora, em muitos
casos, não se preocupem em
fazê-lo corretamente. Basta
ter uma raça e pronto. Porém
todos sabem que em uma raça
existem animais qualificados e
outros de baixíssima qualidade. Ou bons animais, que mal
preparados produzirão carne
de péssima qualidade.
No RS, lembra Macedo, já
primamos por buscar vender
carne, de machos castrados,
fêmeas de raças definidas e
abatendo animais com acabamento completo, correto, etc
... Enquanto no Brasil Central, abatiam-se animais inteiros e sem preocupação com
acabamento. “Hoje preço top
para bois, no Brasil Central,

Eduardo Knorr

João Gabriel

vas, ou seja, questionamentos
básicos, como diretrizes objetivas, simples, elementares
em qualquer empresa, que na
pecuária, ainda lidamos com
vagas perspectivas, apesar de
se saber o tempo de resposta
desta atividade, que embora segura, é bastante lento
em relação a qualquer outra
empresa comercial”, observa
Mário Macedo. Para ele, diretrizes deveriam ser passadas
com clareza e antecedência.

Foto: Horst Knak / Agência Ciranda

"Boitel" com cruza Angus em regime de engorda, em Água Boa, MT
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“É uma aposta que parece ter
fundamento”, diz ele, mas entende que as feiras de terneiros vão se conduzir bem.
Sobre touros, “os criadores
já tão procurando agora para
comprar, e os reprodutores já
vão estar adaptados quando
chegar a época da monta”.
“Touros, e também as necessárias fêmeas, vão valer mais
este ano”, diz. E para ele a
oferta vai ser igual ou maior
que a de 2017. “Os valores
vão crescer e o destaque será
a liquidez”, aposta Crespo.

Os bezerros, bezerras e novilhas já tem procura acentuada, e com reajuste de valor”,
revela o leiloeiro.
Nos leilões que já realizamos até este momento, inclusive de touros e fêmeas, além do
gado comercial, diz, os pontos
altos foram a demanda acentuada e a liquidez. “Estamos
num ano em que o produtor
rural terá a chance de ficar
bastante otimista quanto ao
seu negócio e aos ganhos que
poderá ter no mercado”, avalia o leiloeiro.

Mercado seletivo
No Paraná, o selecionador
Renato Zancanaro, que faz o
tradicional leilão de sua Cabanha Rio da Paz, em Cascavel,
PR, em 1º de setembro, acrePadrão de touros indicados para uso no Sudeste e Centro-Oeste
dita que este ano será bem similar ao ano passado. Mas ele
informa que aumentou a oferQualidade é a tônica
ta de seu remate, e aposta em
Diretamente de Água Boa,
muito boas vendas. “Acredito no MT, onde realiza em 9 e 10
A carne gourmet já está ao
que os valores praticados para de junho o leilão Mega Cruos bons touros neste ano serão za, este ano com mais de sete
alcance da dona de casa, que
ou iguais ou levemente supe- mil animais em oferta, Abel
descobriu suas qualidades e
riores aos do ano passado, o Leopoldino, da Fazenda Calique também deve ocorrer para fórnia, avisa: “as indústrias já
não aceita nada inferior
as fêmeas, de modo geral”.
perceberam que as demandas
Mas Zancanaro chama a dos mercados, tanto de exro semestre promete ser mais
atenção que a demanda por portação quanto o doméstico, ticulado agroempresário.
“Ofertas qualificadas te- ágil para os bons negócios do
animais multiplicadores de são por animais de qualidade,
genética já está forte, e des- que vão receber premiações rão preços superiores”, sin- que o restante do ano, porque
taca um detalhe importante: de 8% a 10% no sobrepreço tetiza. Ele diz também que as oportunidades são melhoDemanda e liquidez
“A exemplo dos primeiros “os compradores estão cada ao produtor, e que para serem a indústria já percebeu que res que as de anos anteriores
leilões que já vem sendo rea- vez mais seletivos e querem produzidos para gerar car- a nutrição pesa nos confina- e todo o setor está se antecilizados Brasil afora, no mer- exemplares de alta qualida- nes gourmet, são necessários mentos, e que a genética An- pando.
“A carne gourmet não é
cado de touros para este ano, de, e quem não ofertar esse exemplares (touros e fêmeas) gus é superior na conversão
especialmente em se tratando tipo de material em pista, e sêmen altamente seleciona- alimentar, se tornando um mais nicho de mercado. As dode gado selecionado e de qua- não terá a evolução que está dos. E são esses os produtos excelente negócio, bem mais nas de casa e os compradores
lidade, as médias vão ser ou se desenhando no mercado”, que terão vez nas pistas dos rentável e de apronte mais externos já a conhecem e não
iguais ou superiores ao ano alerta.
leilões deste ano”, avisa o ar- veloz. Para Abel, este primei- aceitam mais produtos inferiores. Optaram por consumir
passado, ou seja, entre R$ 8
carne gourmet, nem que seja
mil e R$ 12 mil”, sai dizenduas ou três vezes por semado o experiente mas cautelona, e aceitam pagar o preço”,
so leiloeiro João Gabriel, da
avalia, o que significa que se
Programa Leilões. Já para as
não oferecermos esse tipo de
fêmeas, animais registrados e
carne, vamos perder mercado,
de qualidade, ele acredita que
diz. “Nessa balada, as novas
as médias vão ficar em torno
gerações só compreendem ou
dos R$ 7 mil a R$ 10 mil.
aceitam de bom grado o sacriSegundo João Gabriel, de
fício de um animal se ele tiver
modo geral o mercado para
real qualidade, e se sua carne
a pecuária brasileira se mosefetivamente satisfizer o contra com um cenário bastante
sumidor, tanto interno quando
positivo e melhorando a cada
externo”, sentencia Abel Leomomento. “Acredito que neste
poldino.
ano os ânimos e a vontade de
investir em qualidade será a
Abel Terruggi Leopoldino
Renato Zancanaro
máxima entre os produtores.
>>>
Reflexos positivos
“O direcionamento para
a exportação é flagrante. R$
6,20 o kg vivo, à vista e sem
despesas com exames sanitários e frete, é mesmo um excelente negócio”, sai dizendo
o leiloeiro Eduardo Knorr, da
Knorr Leilões, de Pelotas, RS.
Ele acredita que poderá haver
reflexos negativos às feiras de
terneiros. No entanto Eduardo
avalia que os abates, mesmo
com a competição dos navios,
cresceram, e que toda essa situação terá reflexos positivos
no mercado de reprodutores.
“Especialmente os bons touros vão valer mais este ano”,
anima-se.
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Qualidade de carcaça, garantida pelo excelente acabamento da boiada Angus

Ótimos negócios
“O mercado sinaliza para
ótimos negócios, especialmente para empresas de peMercado segue firme
Paulo de Castro Mar- cuária estruturadas e que
ques, da tecnificada Casa oferecem ao mercado os tipos
Branca Agropastoril, de Sil- de animais de qualidade que
vianópolis, no Sul de Minas os compradores precisam e
Gerais, diz que o mercado nas épocas apropriadas”, reda pecuária segue firme, sume o diretor comercial da
“apesar de a arroba do boi GAP Genética, de Uruguaiaestar caminhando de lado”. na, RS, João Paulo Schneider
Para ele, não há preocupa- da Silva, também conhecido
Um nirvana
ção com os touros, que tem por Kaju, no meio pecuário.
Rodrigo Garcia Mansur,
demanda continuada e forte. À frente de uma das maiores
O bezerro meio sangue
selecionador de Angus em sua
Segundo o selecionador, es- vendedoras de touros e aniAgropecuária Rio Grande, em
tamos num ano difícil, onde mais comerciais do Brasil,
Angus já expressa toda a sua
Delfinópolis, MG, argumenta
há receio em realizar novos Kaju, que realiza um grande
genética ao desmame, com
que a tentativa dos ambientainvestimentos e por isso a leilão virtual dia 23 de junho,
listas em barrar o embarque
preocupação maior é com a e na primavera o tradicional
peso acima das 8 arrobas
dos bezerros nos navios, serviu
comercialização de fêmeas. mega leilão Gap, no local São
para abrir os olhos dos pecuEm momentos diferentes, Pedro, da fazenda, à beira da
aristas para a necessidade de propaganda negativa e até um valores no mercado de repro- Castro Marques lembra que BR 116, na chegada a Uruofertar ao mercado animais problema político, acabou se dutores serão similares aos do enfrentamos um quadro po- guaiana, informa que o gado
melhores, de mais qualidade.
revelando como um verdadei- ano passado, mas lógico, para lítico preocupante, teremos a comercial tem procura acen“Qual o bezerro que ao ro nirvana, acordando a pecu- reprodutores selecionados.
copa do mundo e as eleições. tuada em função dos navios
desmame, aos sete meses, ária empresarial.
Um dos fundadores e atual E isto está travando o mer- e também dos confinadores,
está com oito arrobas, já exdirigente do poderoso Progra- cado, que no entanto precisa “porque é a boca do fechapressando toda a sua muscuma Carne Angus Certificada, seguir em frente. “As perspec- mento dos confinamentos”.
Ano de recuperação
losidade, que é visível a olho
Especialista em raças de
Reynaldo Salvador, da Cia da Associação Brasileira de tivas são boas e o mercado de
nu – só o meio sangue Angus, Azul, que comanda o afiado Angus, ele observa que vive- touros vai muito bem, mas os origem britânica e seus sinque vale R$ 6,20 o kg vivo na remate Selo Racial, em setem- mos no Brasil numa economia produtores precisam lançar téticos, além de cruzamentos
porteira das fazendas e sem bro, em Uruguaiana, RS, diz que começa a esquentar, mas olhares e apostas mais à fren- comerciais, a GAP destaca
despesas”, resume o criador. que estamos vivendo um ano que teremos uma corrida pre- te e voltar a investir, porque enorme liquidez e valorizaAssim, diz ele, o que num pri- de recuperação do mercado de sidencial que ainda é uma in- os retornos são garantidos”, ção que deverão ter os 100
meiro momento soava como pecuária. Ele acredita que os cógnita. “A perspectiva é boa, assegura.
touros selecionados criados
da Fazenda Sereno, unidade
do grupo GAP em Jaciara,
MT. Para o dirigente, tudo
indica que os bons touros
neste ano vão valer mais,
e que as fêmeas já prenhes
prometem valer acima de
duas vacas gordas. “Apesar
de tudo que estamos vivendo,
novas opções de negócios e
bons ventos sopram na pecuária brasileira este ano”,
Reynaldo Titoff Salvador
Paulo de Castro Marques
Rodrigo Garcia Mansur
João Paulo Schneider da Silva - Kaju avalia Kaju.
mas o desafio é a estabilidade
e a liquidez”, opina.
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Angus à Mineira, uai!
Minas são várias: conheça todas, uai! Este
antigo ditado mineiro está sendo colocado à
prova pela raça Angus, mostrando sua alta
capacidade de adaptação e produtividade
em várias condições de clima, solo, manejo e
nutrição. Tradicionalmente conhecida como
forte reduto do Nelore e do gado leiteiro – leiase queijo mineiro – a pecuária de Minas Gerais
está ganhando uma nova e rentável alternativa
de negócios. Conhecedor do difícil manejo de
gado leiteiro – eternamente envolto em crises –
o criador tem no Angus uma ótima alternativa
de renda. O Angus vence todas as dificuldades
regionais, desde o Triângulo Mineiro, o Polígono
das Secas, o Quadrilátero Ferrífero, a Zona da
Mata, entre outras, atraindo desde os produtores
de genética até os terminadores, frigoríficos,
redes de supermercados e sofisticados empórios
dispostos a colocar a saborosa carne Angus na
mesa do consumidor. Minas continua líder nas
vendas de sêmen de gado leiteiro, mas hoje já é
um dos mais importantes no mercado de sêmen
Angus do País.

Fotos: Divulgação

Novilhos meio sangue Angus x Nelore do Grupo ARG, em Minas Gerais

rinos, adaptados e produtivos,
mas acompanhados de uma
nova cultura: cuidado com o
carrapato, produção de comida/pasto, manejo apurado. O
resultado logo tornou-se visível aos nossos clientes”, lembra Paulo Marques.
Entre as “novidades”,
Paulo Marques também enumera um meticuloso pósvenda, acompanhando cada
animal e dando assistência ao
novo criador, para que os resultados chegassem de forma
Por Horst Knak
certeira. “Chegamos a substituir animais e nunca abandoe hoje há empresários fica Paulo Marques. “Muitos namos os criadores à sua pródispostos a criar Angus já estão vendo que o Angus pria sorte”, diz o selecionador.
e produzir carne certi- pode proporcionar este salto”, Entre outros fatores, Marques
ficada em Minas Gerais, um constata.
destaca a mudança de rotina
dos grandes responsáveis é
Segundo ele, os primeiros para acompanhar o trabalho
o criador Paulo Castro Mar- anos foram muito difíceis, por- do reprodutor, já que o Angus
ques, à frente de sua Casa que – além de ser criador que
Branca Agropastoril, situa- precisava treinar uma equipe
da no Sul de Minas. Com 20 de trabalho, também havia a
anos de fortes investimentos necessidade de formar merem genética, Marques recorda cado. A cultura que persistia
de seus primeiros movimen- tem muito a ver com a propatos. “A cultura da pecuária lada rusticidade do gado Neera totalmente voltada ao lei- lore e também pelo gado Gite, ao gado anelorado e havia rolando da pecuária leiteira,
poucos “empresários” rurais. totalmente adaptado às duras
Hoje nota-se que o fazendei- condições mineiras – períodos
ro tradicional se transforma marcados de muita chuva e
gradualmente em empreende- seca extrema - e criado extendor, em selecionador, buscando sivamente. “Conseguimos quealiar tecnologias em busca de brar esta corrente, jogando no
maior produtividade”, identi- mercado animais 100% tau- Paulo Marques: pioneiro na genética

S

costuma cobrir as fêmeas ao
cair da tarde e no início da
noite, o que muitas vezes não
era observado pelo cliente. Os
profissionais da Casa Branca
também buscaram transferir
técnicas de gestão do gado
europeu, fundamentais para a
obtenção de resultados almejados em produtividade e qualidade da carne.

como meta principal buscar
produtividade e qualidade.
Nosso foco é uma produção
racional, mas queremos dar
um embasamento científico
na qualificação de nossos animais e queremos selecionar
indivíduos apropriados para
os ambientes das principais
regiões de pecuária do País”,
sintetiza.
O programa da Casa BranProjeto Genômica
ca está alinhado ao que está
Envolta num audacioso sendo feito de melhor no munprojeto de Genômica inicia- do na área de progresso em
do em 2016, a Casa Branca genômica, ferramenta que vai
comercializa entre 90 e 100 validar cientificamente os protouros ao ano, direcionados ao cessos de seleção de animais
mercado mineiro, mas Paulo de exceção, proporcionando
Marques salienta que tem ani- ganhos sólidos aos rebanhos,
mais trabalhando em quase transferindo características
todos os estados brasileiros. econômicas consideradas fun“O projeto de Genômica tem damentais para a moderna pe-
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cria em suas fazendas próximas à Serra da Canastra, no
município de Delfinópolis,
Estes são os produtos meio
oeste mineiro. Também voltasangue do Grupo ARG, que
da para a produção de leite, a
região já tem uma “ilha” Anpassou a investir em Angus há
gus que se expande pelo Brasil. “Além de Minas Gerais,
pouco mais de cinco anos
vamos produzir genética para
cuária de resultado. Em torno 15 anos. “O professor Garcia Goiás e Mato Grosso”, adiande 500 animais Angus ao ano ficou abismado quando soube ta Rodrigo Mansur, que já coestão tendo seu DNA identifi- o número de informações que mercializa em torno de 300
cado, formando já um banco já possuíamos de todas as ge- animais ao ano, entre machos
de genótipo único no País. En- rações nascidas na Casa Bran- e fêmeas. Seu plantel registrado é de 370 Angus, em fase
tre vários genes já identifica- ca”, recorda Paulo Marques.
Entre as inovações, a Casa de crescimento. “A demanda é
dos, estão o gene do calor, o
gene do chifre e, bem próximos Branca também patrocina muito maior do que a oferta”,
da assinalação, o do carrapato duas a três provas anuais de constata. “Não temos animais
e o da aftosa. À frente deste desempenho de reprodutores para vender no momento”,
trabalho estão o pesquisador jovens, conduzidas desde 2012 afirma.
E o grande motor do neda Unesp Jaboticabal, José pela professora e pesquisadoFernando Garcia, e o zootec- ra da Universidade Federal de gócio chama-se eficiência: cinista norte-americano Tad Lavras, Sarah Meirelles. No clo de produção mais curto,
Sonstergard, da Acceligen. segundo semestre, iniciam as bezerros e garrotes mais preHoje, a empresa possui a in- provas de eficiência alimen- coces, com alta velocidade de
formação precisa de todos os tar em parceria com a CRV ganho de peso e acabamento
bezerros nascidos nos últimos Lagoa, ampliando assim o de carcaça bem mais rápido.
leque de informações disponí- “Ao desmame, bezerros de 7
veis aos clientes da empresa. meses com 8 arrobas, cotaOs melhores desta prova se- dos em R$ 6,20 o kg vivo é
rão contratados pela central. um grande atrativo imediato”,
Portanto, todos os animais do exemplifica Rodrigo Mansur.
estabelecimento serão prova- Outro fator é a redução do
dos e genotipados, colocando tempo de terminação: pelo
a Casa Branca na vanguarda menos 30 dias a menos no
confinamento. Segundo ele,
nacional.
este é um caminho sem volta.
Quem investir e trabalhar bem
Caminho sem volta
Criador há pouco mais de terá retorno certo.
Ao comentar a tradicional
cinco anos, o selecionador Rodrigo Garcia Mansur, da Agro- desconfiança mineira, Rodrigo
pecuária Rio Grande, já é um Mansur lembra de um granFernanda Cocenas
entusiasta da raça Angus, que de fator negativo ocorrido

recentemente: O bloqueio de
navios carregados de bovinos
em portos brasileiros por determinação judicial – envolvendo denúncias infundadas
de ambientalistas - abriu os
olhos do criador tradicional.
Lendo nas entrelinhas, foram
descobrir que aqueles animais
foram vendidos à vista na porteira da fazenda, em torno de
R$ 6,20 / kg vivo, sem qualquer custo adicional. Muitos
já sondam por touros Angus
e implantam as técnicas de
IATF e ressincronização. Com
isso, amplia-se o mercado de
touros e também de sêmen.
Os planos de Rodrigo Mansur, aliás, têm um olho nos
rebanhos Nelore do CentroOeste. Ali, quem é pequeno
tem 1.000 cabeças, ou seja,
o crescimento na produção de
animais meio sangue pode ser
exponencial. “Para eles, precisamos ofertar reprodutores
com adaptação ao calor, resistência ao carrapato e trabalhar muito bem a questão
alimentar”, afirma. Mesmo
assim, Mansur já coloca na
linha de frente o foco no acabamento de gordura e marmoreio, características que
conferem à carne Angus um
diferencial inigualável. “Temos muito a avançar”, reconhece.
E Rodrigo Mansur já antevê que até sêmen Angus – nacional ou importado – vai se
tornar escasso, tal a demanda
projetada para os próximos
anos. Para o empresário, a
partir da disseminação da genética Angus e do avanço do
programa Carne Angus Certificada, a pecuária brasileira
vai ingressar num outro patamar. “Todo mundo quer o que
é bom, tem qualidade e garan-

tia de origem”, afirma.
Contratada para gerenciar
a Agropecuária Rio Grande, a
médica veterinária Fernanda
Cocenas está iniciando uma
fase de muitas viagens: Além
de visitar fazendas e conhecer
a raça, a empresa passará a
estar presente no circuito de
exposições e leilões da raça
Angus. “Também estamos ampliando e qualificando nossa
equipe para preparar animais
de pista”, explica Fernanda.
A Agropecuária Rio Grande pretende ser autossuficiente ainda na nutrição. Além
da estreita parceria com a
Tortuga, uma das principais
fornecedoras de sal mineral
do País, a Rio Grande produz
sua própria silagem de feno
e pasto e projeta sua fábrica
de rações, para dar suporte
ao incremento do seu projeto.
No plano sanitário, todo o cuidado é pouco, já que o bovino
europeu é sensível aos ectoparasitas, especialmente o carrapato: “Todos os animais são
observados duas vezes ao dia,
e os bezerros, três vezes ao
dia”, salienta, ação que visa
garantir a saúde do rebanho.
De olho nas grandes diferenças de manejo, adaptação
e nutrição entre Nelore e Angus, Fernanda revela a preocupação de Mansur em mostrar as novas gerações recém
nascidas aos seus potenciais
clientes. “Um touro Angus não
é barato, exige cuidados especiais, mas cobre muito bem as
fêmeas no repasse pós IATF e
produz ótimos resultados. Sua
libido é excelente, apesar de
fazer a cobertura em horários
diferentes do Nelore”, assinala. Preferindo linhagens americanas Top 5 para produção
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de carne, Rodrigo Mansur já
está selecionado animais para
a característica de pelechamento. “Muitos nascidos, ainda ao pé da vaca, já tem pelo
mais curto”, diz Fernanda Cocenas.

mento. Em 2019, seu rebanho
já terá numeroso plantel de
animais 3/4 Angus.
São cinco anos de investimento em Angus, nas propriedades situadas em São João
da Ponte e Jequitaí, onde
historicamente a família proARG na linha de frente
prietária cria Nelore puro. A
Atuando na linha de fren- decisão de ingressar no Angus
te da produção de animais vai no mesmo caminho dos nemeio sangue em Minas Gerais, gócios do grupo: entregar ao
o Grupo ARG – uma das 10 mercado um produto de quamaiores construtoras brasi- lidade superior, direcionado a
leiras segundo a revista Exa- mercados exigentes.
me, já produz e comercializa
Segundo o gerente adcarne Angus em parceria com ministrativo do Grupo ARG,
o Supernosso, rede que atua Marcelo Carvalho, para enem Belo Horizonte e Gran- quadrar-se neste novo emde BH, com a marca própria preendimento, a empresa reSanta Mônica, nome de uma alizou investimentos nas suas
das fazendas do grupo ARG. propriedades, adequando coCom 40 anos de mercado, o chos, treinando mão-de-obra,
Grupo ARG atua na constru- implantando procedimentos,
ção pesada, rodovias, portos, um sistema de gestão e intelibarragens, óleo e gás. Em seu gência, visando sempre elevar
ramo agropecuário, situado na a produtividade e atingir as
região de Montes Claros (nor- metas determinadas no planete de Minas), cria gado Nelore jamento. A Alta Genetics é o
e produz animais meio sangue parceiro na área reprodutiva,
Angus em sistema de confina- utilizando as tecnologias de

Tito Mondadori está á frente do programa de fomento do Supremo Carnes

IATF e ressincronização do
cio, com os melhores sêmens
disponíveis para os objetivos
do negócio. Não são utilizados
touros no sistema.
Os demais parceiros também foram cuidadosamente
escolhidos: o beneficiamento da carne, após o abate no
Frigorífico Fricon, ficou por
conta da Mellore Alimentos,
enquanto a rede Supernosso
faz a comercialização. Desde
fevereiro de 2018, o produto
tem certificação Angus, com
rótulos exclusivos nas gôndolas do Supernosso. “Colocamos o produto no mercado
já dentro do Programa Carne Angus Certificada, com
o apoio do gerente nacional
Fábio Medeiros e do vice-presidente do Programa Carne
Angus Reynaldo Titoff Salvador”, explica Carvalho.
Os planos do Grupo ARG
dão uma mostra do peso deste
projeto: Atualmente, o Grupo
ARG está abatendo apenas
machos, porque o objetivo é
segurar fêmeas, ampliar o re-

Tito Mondadori: produtores mineiros estão carentes de informações de como criar o meio-sangue Angus

banho para também terminar
animais 3/4 Angus. A escala
deste projeto exige também
pesados investimentos em alimentação, que tem por base
a silagem de milho e capim
Mombaça, além de milho e farelo de soja na terminação, informa Marcelo Carvalho. Toda
a alimentação é fornecida no
cocho, ajustada de acordo com
a categoria animal. No abate,
os animais estão com pesos
entre 18 e 19 arrobas – 550 a
590 kg / vivo, com rendimento
de carcaça, com idade de 12 a
14 meses.

A Carne da Fazenda Santa Mônica,
parceria do Grupo ARG com o
Supernosso. A ARG produz toda
sua silagem de milho e forragem
para seus confinamentos

formação de como criar estes
animais meio sangue ou 3/4
de sangue”, garante o técnico
Tito Mondadori, que está iniciando um grande programa
de fomento para o Frigorífico
Supremo, que possui unidades
de abate de bovinos e beneficiamento de carne nos municípios de Ibirité, Contagem,
Abaeté e Carlos Chagas.
Mesmo sem orientação esFomento especializado
pecializada,
o uso de genética
Como toda criança que
Angus
e
a
produção
de Carne
ganha brinquedo novo, o criador mineiro que observa os de qualidade está crescendo
resultados do gado meio san- em Minas Gerais. Muito crigue Angus x Nelore está que- terioso e de longa experiência
rendo mais. O empresário já na raça Angus, Tito Mondapercebeu que precisa mudar dori explica que o objetivo é
métodos, implantar tecno- transferir tecnologia em todo
logias, treinar mão-de-obra o processo de produção de
e contratar profissionais de carne de qualidade. Pelo proponta para lucrar e muito. jeto a ser implementado, to“Estão todos carentes de in>>>
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Programa Supremo Angus
vai marcar os 30 anos do
Supremo e vai lançar Carne
Certificada ainda em 2018
dos os animais Angus entram
no programa, têm garantia de
compra pelo frigorífico e serão
bonificados de acordo com tabelas de peso, qualidade, sexo,
idade, cobertura de gordura,
entre outros critérios de avaliação.
Além disso, a equipe chefiada por Tito também vai trabalhar no melhoramento genético não só do Angus, como
também do Nelore. “Um dos
segredos para a produção de
um meio-sangue de qualidade
é uma base de fêmeas Nelore
de ponta”, indica Mondadori. Ele também vai atuar nas
orientações de manejo, biotipo
de touros a serem usados na

monta, bem como a orientação
nas técnicas de IATF, escolha
do sêmen e na terminação dos
animais a partir dos 12-14
meses. “O objetivo principal é
a melhoria do desempenho da
fazenda, aumentando a eficiência do empresário rural. E
isto acontecerá somente com a
incorporação das novas ideias
de pecuária, que são o melhoramento genético do rebanho,
encurtamento do ciclo reprodutivo e de terminação, a elevação da qualidade da carne,
entre outros benefícios”, enumera Tito Mondadori.
A região de atuação da equipe de Tito englobará 350 km
de raio no entorno de Campo
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Belo, onde a equipe de fomento está em fase de instalação.
Atualmente, os produtos com
a genética Angus estão sendo
adquiridos pelos grandes frigoríficos. O Supremo também
quer abocanhar um quinhão
deste rebanho, estimulando a
parceria com o produtor. “A
receptividade do produtor foi
muito grande”, constata Tito
em seus primeiros giros pelo
Estado. Além do atendimento
direto, serão realizados dias de
campo e eventos técnicos para
transferência de tecnologias e
compreensão do projeto.
Embalagens
em aprovação
O Frigorífico Supremo, que
está iniciando seu programa
de certificação - chamado
Programa Supremo Angus
- já produz e embala carnes
especiais,
comercializadas
em lojas próprias e na rede
varejista mineira. Sua estrutura tem capacidade nominal
para abate e beneficiamento

de 1.100 animais ao dia em
suas quatro plantas, atingindo
8 mil toneladas mensais. Os
primeiros abates Angus são
muito recentes: ocorreram em
16 de março, mas os parceiros
interessados já estão ávidos
pela novidade.
Atualmente, a empresa possui duas lojas próprias e uma
rede de 6 mil clientes pelo Brasil. Ainda que estimativas sejam

ainda inicias, as primeiras sondagens indicam grande número
de produtores que já criam Angus interessados em ingressar
no programa de certificação.
Segundo fontes da empresa, ao
completar 30 anos de atividade
neste 2018, a Supremo carnes
pretende dar um salto de qualidade, colocando-se num outro
patamar dentro do mercado mineiro e nacional.

La Macelleria, pioneira em qualidade
Em Belo Horizonte, o pioneiro do varejo de carnes especiais é Geraldo Horta, com
sua La Macelleria, que oferece desde o prato ao tempero,
passando por todos os tipos
de carnes especiais. Ali, há
exatos 11 anos, surgiu a idéia
de levar a melhor carne gaúcha à mesa de amigos e conhecidos da capital mineira.
E o produto veio do então
frigorífico Mercosul, um dos
pioneiros do programa carne
Angus certificada. “Começa-

mos com amigos e em seguida passamos a fornecer para
restaurantes, churrascarias.
Ninguém conhecia os cortes
Bife Ancho, Bife de Chorizo, por exemplo e custavam
a acreditar que aquelas maravilhas eram produzidas no
Rio Grande do Sul”, recorda
Geraldo Horta.
Sua loja La Macelleria

surgiu ao natural, tendo com
sócios os italianos Lorenzo
Lucchetti e Paolo Lanata,
que também perceberam a
abertura deste novo nicho
de mercado. Com a abertura
da butique de carnes, a fama
de Horta e seus sócios cresceu muito. Em pouco tempo, passou a servir os cortes
nas quatro mesas disponíveis
na La Macelleria, somente à noite. “Fomos
aguçando a fome das
pessoas e logo concluímos que La Macelleria, além de oferecer
carnes especiais, vinhos, cristais, trufados e produtos da alta
gastronomia, também
deveria tornar-se restaurante”, recorda Geraldo
Horta.

Fotos: Carolina Jardine/Angus

Geraldo Horta, pioneiro em BH, sempre apostou na Carne Angus Certificada

produzida pelo Marfrig – linha Steakhouse Premium Angus Certificada –, La Macelleria possui três lojas, com duas
unidades de 120 lugares, além
Linha Steakhouse
da nova unidade do Shopping
Premium Angus
Atualmente, já com um Mercado da Boca, onde ponquadro de 97 colaboradores, tifica na Praça de Alimentacomercializa a carne Angus ção. Apesar de considerar-se

comerciante, Geraldo Horta
revela que o centro do negócio de La Macelleria é a carne
bovina, onde tudo começou. E
por apostar nisso, já tem pronto um programa de franquia
para expandir a marca - um
sucesso com sotaque mineiro
– para outros Estados.
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Novos negócios na Gulfood
Foto: Divulgação / Angus

E

m pleno fevereiro, a Angus foi presença marcante
no megaevento Gulfood
2018, uma das maiores e mais
importantes feiras do setor alimentício do mundo. Entre 18
e 22, representada pelo gerente
de seu Programa Carne Angus
Certificada, Fábio Medeiros, a
Angus prospectou novos negócios e abriu frentes de negócios
da Carne Angus em países como
Emirados Árabes, Arábia Saudita e Líbano.
A Gulfood 2018 reuniu no
Dubai World Trade Center exportadores dos cinco continentes interessados em negociar

sua produção aos países árabes.
Este é o terceiro ano consecutivo que a Angus participa deste
evento como parte da estratégia
de consolidar negócios em curso
e galgar novos mercados para a
carne Angus do Brasil e a valorização do rebanho Angus.
“Trabalhamos em conjunto
na prospecção de clientes e na
realização de rodadas de negócios”, informou Medeiros, que
integrou uma comitiva acompanhando representantes da Associação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carne (Abiec)
e de frigoríficos parceiros do
Carne Angus como o JBS, Marfrig, Minerva e Frigol, que participam da feira dentro o projeto Brazilian Beef, apoiado pela
APEX-Brasil.
Aquela região ganhou força
nas exportações de carne Angus

nos últimos dois anos, após as
primeiras incursões da entidade
por lá e a reabertura do mercado saudita para a carne brasileira. A expansão foi tão rápida
e consistente que a Arábia Saudita assumiu posto de destaque

Carne Angus Gold
agora no Eataly
Foto: Mauren Ribeiro/Divulgação

Evento realizado em 19 de
março, no restaurante Brace,
em São Paulo, SP, marcou o
lançamento da carne super
premium com o selo de certificação Angus Gold naquela
cidade. A carne já é oferecida através de parceria com o
empório gastronômico Eataly,
referência na venda de produtos de alta qualidade. A loja já
apresenta em suas gôndolas os
cortes VPJ Black Angus, que
levam o selo Angus Gold, garantia de excelência que segue
padrões altamente exigentes
quanto à qualidade e o grau de
marmorização. A VPJ é tradicional parceira do Programa
Carne Angus Certificada, atra-

vés de seu frigorífico.
Patamar diferenciado
“Esse lançamento representa um patamar diferenciado na oferta de carne premium
na capital paulista”, comemorou o presidente da Associação
Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, presente ao
evento, juntamente com o gerente e o diretor do Programa
Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros e Reynaldo Salvador, além de Valdomiro Poliselli Júnior, presidente da VPJ

e proprietários de restaurantes
e representantes do varejo.
Obtida de animais dente de
leite castrados e fêmeas com
o mínimo de 50% de genética
Angus e acabamento uniforme
de gordura, a carcaça candidata a “Gold”, após 24 horas na
câmara fria, é cortada entre a
12ª e a 13ª costela, para que
seja feito o teste de PH e análise do grau de marmoreio e
cor. Cumprindo todos esses requisitos, a carne recebe o selo
Angus Gold, par uma carne que
é um verdadeiro must.

em volume de embarques de
carne Angus.
Resultado das primeiras
prospecções realizadas pela
Angus naquela região, os países
árabes se consolidaram rapidamente como um dos principais

destinos da carne Angus brasileira.
Em 2017, o mercado Halal
para Carne Angus respondeu
por mais de 35% dos embarques, com preços expressivos
que alcançaram US$ 16.500
para a tonelada de filé mignon,
por exemplo. “Isso acontece
pois a presença de Carne Angus
de diferentes origens é muito
forte na gastronomia e supermercados da região e, portanto, já é conhecida e demandada
pelo ávido público consumidor
de alto poder aquisitivo daquele
ponto do mundo”, explica Fábio.
Segundo ele, o mercado árabe é
um dos mais importantes para a
carne bovina do Brasil por seu
potencial de consumo, estando
atrás apenas da China e Hong
Kong nos destinos da carne brasileira.

Frigol abre nova
unidade em Goiás
Com expectativa de abater
em torno de 500 animais Angus por mês, a partir de junho
desse ano, quando começam
a entrar os animais que estão
confinados, o frigorífico Frigol, com matriz em Lençóis
Paulistas (SP), iniciou suas
atividades no município de Cachoeira Alta, estado de Goiás,
no final de dezembro passado.
Integrante do Programa Carne
Angus Certificada, a empresa foi buscar naquele Estado,
a matéria-prima para atender
seus consumidores, a carne de
carcaças Angus certificadas.
“Entramos neste mercado
com o objetivo de expandir os
negócios da empresa. Identificamos que a região tem muito
gado Angus. O programa de
fomento da Marfrig expandiu
muito o criatório da raça naquela região que se tornou o
segundo maior estado confinador do pais, perdendo apenas
para Mato Grosso”, destacou
o gerente de originação da
empresa, Danilo Gonzaga de
Oliveira. Segundo ele, aquela

região de Goiás tem mais disponibilidade de animais Angus
que o estado de São Paulo.
Com unidades em Água
Azul do Norte e São Félix do
Xingu, no estado do Pará, onde
também executam o Programa
Carne Angus, a Frigol quer aumentar a sua oferta de carne
para São Paulo, pois segundo o
gerente, a produção da matriz
da Frigol em São Paulo não
atende a demanda. O foco de
mercado da empresa e o varejo
e o objetivo é aumentar a participação no abastecimento do
interior do estado.
A matriz da Frigol abate
entre três a quatro mil animais
por mês, informou Danilo.
“Nosso foco e agregar valor à
carne para sermos competitivos nesse mercado pois queremos crescer mais. Nossas estatísticas mostram que tivemos
um crescimento exponencial
nos últimos dois anos - em torno de 80% - e anterior a esse
período já estávamos apresentando um bom crescimento
anual”, conclui ele.
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Carne Angus para crioulistas
Foto: Angus/Divulgação

Clarice
Chwartzmann:
Carne Angus
foi sucesso
junto aos
crioulistas em
2017

A

Associação Brasileira de
Angus fechou parceria
com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos
Crioulos (ABCCC) e com o Canal Rural, para participar das
principais promoções da raça
Crioula no Brasil, confraternizando com os criadores através de degustações da qualificada Carne Angus, produzida
através de seu Programa Carne Angus Certificada.
As participações e ações
da Angus, com a Carne Angus Certificada, já ocorreram

este ano no Bocal de Ouro, que
aconteceu de 5 a 8 de abril, e
vão se realizar também na Exposição da Federação Internacional de Criadores de Cavalos
Crioulos – Expo Ficcc, de 14 a
20 de maio, culminando com o
grandioso Freio de Ouro, evento final, de 22 a 26 de agosto,
em plena Expointer. Todos os
eventos tem como palco as ins-

Redomão na Lagoa

talações da ABCCC no parque
Assis Brasil, em Esteio, RS.
Sucesso no Bocal
Pelo segundo ano consecutivo, a carne Angus esteve
presente no cardápio do almoço do Bocal de Ouro, em
7 de abril. Os convidados puderam degustar os de cortes
entrecot e contrafilé, prepara-

dos pela chef e churrasqueira
Clarice Chwartzmann. Grande
público compareceu ao Lounge da área de convivência da
ABCCC, situado próximo aos
locais de prova, no Parque de
Exposições Assis Brasil, em
Esteio, RS, e pôde acompanhar
de perto o preparo das carnes.
Grande privilégio
“Para os crioulistas, é um
grande privilégio contar com
a Angus prestigiando nossos
eventos de uma forma tão produtiva, funcional e simpática”,
declarou a Coordenadora de
Comunicação e Marketing da
ABCCC, Camila Menezes. Segundo ela, muitos criadores
de Crioulos também são selecionadores de Angus, e certamente esse prestígio da Angus
e de seu programa de carne de

qualidade vão requintar ainda
mais e agregar boas novidades
aos nossos eventos.
Para a gerente comercial da
região sul do Canal Rural, Luciane Kolbe, a degustação no
camarote foi a grande novidade
do Freio de Ouro 2017, e certamente será sucesso ainda maior
agora com esta parceria com a
Angus para os eventos máximos
do Crioulo. “Vamos unir dicas
mais técnicas com entretenimento, combinação de sucesso
garantido”, avaliou Luciane.
“A parceria da Angus com
a ABCCC alia a alta qualidade
de função do cavalo Crioulo à
excelência da carne Angus. Um
casamento alicerçado em genética que só poderia dar muito certo”, destacou o gerente
do Programa Carne Angus,
Fábio Medeiros.

Intermezzo é nova parceira

Foto: Alexandre Teixeira/Divulgação

Competição acirrada
e pratos criativos de alta
qualidade marcaram a
primeira
participação
da Angus no Concurso
de Culinária MasterChef
Redomão na Lagoa, realizado nos dias 19 e 20
de janeiro em Aceguá, RS. O
Acampamento Paraíso, de Balsa
Nova, PR, conquistou o primeiro
lugar na disputa gastronômica,
que ocorreu durante o evento
Redomão na Lagoa.
Concorrendo com outras 12
equipes, o que definiu a vitória
foi o acompanhamento do prato:
um entrecot Angus com batatas
e molho de queijo, que deu o toque final à preparação.
Segundo a proprietária da
Fazenda Paraíso, Elizabeth Lemanski, a qualidade da carne
Angus facilitou o trabalho da
equipe. “A combinação dos três
ingredientes principais foi o nosso diferencial”, afirmou Elizabeth, comentando que valeu muito
a pena a participação da Angus.
O Programa Carne Angus Certificada foi o patrocinador do
evento, que foi organizado pelas
cabanhas Cala Bassa e Firmeza.

Com mais de 30 anos de
atuação no mercado de carnes, o empresário paulista
Sylvio Lazzarini, proprietário
da Intermezzo Gourmet e da
rede Varanda Grill, da capital paulista, é um dos mais
recentes parceiros do ProO Acampamento Orelhano, grama Carne Angus Certifide Dom Pedrito, RS, ficou com cada. Além de levar o cortes
a segunda colocação e o terceiro de carne premium para seus
lugar foi para o Acampamento restaurantes, a Intermezzo
Garopaba, de Bagé, RS. “A dife- vai direcionar a carne Angus
rença entre o primeiro e segun- à sua rede de clientes gourmet
do lugares foi de 0,02 pontos. – que primam pela qualidade
Porque a cada ano a disputa fica de seus cardápios - de São
mais acirrada”, afirmou a coor- Paulo e outras capitais bradenadora regional do Programa sileiras, como Rio de Janeiro,
Carne Angus no Rio Grande do Salvador, Belo Horizonte, enSul e Santa Catarina, Ana Dora- tre outras. O cardápio dos três
lina Menezes, que compôs o time restaurantes da rede Varanda
de jurados. E segundo ela, todos Grill já exibe o selo da Carne
ficaram impressionados com o Angus Certificada.
Com o selo da carne Angus
alto nível das equipes.
Além de servir pratos indivi- Certificada, Lazzarini estima
duais para os cinco jurados, as ampliar seu portfolio de proequipes ainda tiveram que pre- dutos e alavancar suas venparar um prato para o público, das em pelo menos 50% nos
que acompanhava com atenção próximos dois anos. “Estamos
cada movimento dos participan- nos qualificando há anos, adtes. Cerca de 400 pessoas esta- quirindo animais selecionados
vam presentes à finalíssima do e terminando novilhos muito jovens e de alta qualidade
concurso.

genética
em
criadores parceiros”, afirma
o
experiente
empresário.
“Somos a única
empresa com
SIF dentro da
cidade de São
Paulo, a apenas
4 km da praça
da Sé”, salienta
Lazzarini.
Classificado como referência na alta gastronomia paulistana, o Varanda Grill consome mensalmente cerca de
nove das 16 toneladas negociadas pela Intermezzo Gourmet. O restante é repassado a
outros restaurantes. Segundo
Lazzarini, o cardápio Angus
já representa praticamente
100% das carnes consumidas
no Varanda em São Paulo.
“É uma parceria importante
porque demonstra o reconhecimento dessa relevante rede
de restaurantes em relação à
carne Angus”, assinala o diretor do Programa Carne Angus, Reynaldo Salvador.
Para garantir máxima exce-

lência dos cortes e oferta constante para abastecer sua rede,
o executivo tem parceria com
criatórios do Rio Grande do Sul
que fornecem terneiros para
engorda em propriedades no
estado de São Paulo. Lazzarini
inclusive retorna à sua atividade de confinador, que exerceu
no final dos anos 1990. O empresário salienta que, entre os
atributos mais apreciados nos
cortes Angus, está o alto potencial de gordura entremeada, o
que confere sabor diferenciado
aos pratos servidos no Varanda
Grill. Tal conquista, acrescenta
Lazzarini, também advém de
precocidade e do bom desempenho dos animais na cria, recria
e engorda.

20

MELHORAMENTO GENÉTICO

Março/Abril de 2018

Angus@newS

Prova de Eficiência
Alimentar para touros Angus
Fotos: Divulgação / Angus

N

ovidades no front! A
Associação Brasileira
de Angus acaba de formar parceria com a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (Ufrgs), visando a realização, no Estado gaúcho,
de uma Prova de Eficiência
Alimentar para Touros Angus. De olho na incorporação
de tecnologia para proporcionar aos criadores eficientes
avaliações de desempenho da
raça, esta nova prova terá o
diferencial de ser realizada
num ambiente e condições
de alimentação similares
aos que os animais tem nas
fazendas onde são criados e
vão produzir.
A prova inicialmente começará no dia 25 de maio,
com duração de 98 dias –
28 para a adaptação dos
animais e mais 70 dias de
prova. Será coordenada pelo
zootecnista e professor da
Ufrgs Jaime Tarouco, que
também dirige a Estação
Experimental Agronômica
(EEA) da Ufrgs, localizada na Rodovia BR-290, Km
146, em Eldorado do Sul,
RS, onde será feita a prova.
É um local próximo à capital
gaúcha, Porto Alegre, com
área de 1.600 hectares, que
conta com pessoal de serviço
e uma infraestrutura de pesquisa e produção própria da
forragem para os animais.
Segundo o professor Tarouco, a Universidade adquiriu para a Estação Experimental um conjunto de 12
cochos e três bebedouros eletrônicos (sistema que mede
a quantidade da alimento
e a frequência com que os
animais comem), que vão

ser utilizados na medição da
eficiência alimentar residual
dos animais. Os exemplares
em avaliação vão ter, além do
ambiente, uma alimentação
muito aproximada das fazendas, com 15% de proteína e
70% de nutrientes digestíveis
totais. “Os animais vão ser
testados no ambiente onde
são produzidos”, sintetizou
Tarouco.
Ferramenta de seleção
“Esta prova, desenvolvida
para a Angus, é uma excelente ferramenta para testar e
avaliar a eficiência econômica
dos animas de forma objetiva,
afirma o presidente do Conselho Técnico da Angus, Camilo
Vianna. Segundo o dirigente,
“quando testamos reprodutores que poderão ser usados no
melhoramento dos rebanhos,
uma ferramenta como esta é
de enorme ajuda para a tomada de decisão na área de seleção”. Camilo também chama
a atenção dos criadores para
o formato pensado para esta
prova: “O ambiente em que
vão estar os exemplares e a
alimentação que vão receber é
bastante similar à da criação
nas fazendas”, destaca.
Eficiência alimentar
A importância da eficiência alimentar na pecuária não
é novidade. Segundo explica o
Gerente de Fomento da Angus, veterinário Mateus Piva-

Mateus Pivato

to, ela está diretamente relacionada à redução dos custos
no fornecimento de alimentos
aos animais, representando
cerca de 70% da despesa
total. E medindo a eficiência
alimentar de seus animais o
criador tem condições de selecionar animais que comem
menos, mas se aprontam com
velocidade, produzindo menos poluentes como esterco e
gás metano, exercendo menor
impacto sobre o ambiente,
reduzindo a necessidade de
ocupar grandes áreas de pasto e minimizando a produção
de suplementos. O consumo
alimentar residual (CAR) é
obtido pela diferença entre
o consumo de matéria seca
observado e o estimado com
base na produção de ganho
médio diário e peso vivo metabólico. Esta característica
é independente do ganho de
peso e do peso do animal que
é expressada por quilograma
de matéria seca por dia (kg
MS/dia).

Camilo Vianna

Touros para a prova
A prova vai avaliar animais
nascidos de 15/08/2016 a
15/10/2016, avaliados ao sobreano no Promebo. Portanto,
touros que ao saírem da prova
já estarão aptos à temporada
de monta a campo. A duração será de 98 dias, divididos
em dois períodos: período de
adaptação dos animais, a dieta e instalações, com duração
de 28 dias, e período do teste
propriamente dito, que ocorrerá em 70 dias. Neste tempo, estima-se que os animais
poderão ganhar entre 0.9 kg
– 1.5 kg/dia, portanto, o peso
mínimo recomendado para a
prova é de 400 kg.
O trabalho será monitorado
pela Angus com informes quinzenais contendo o desempenho
de cada animal, mas somente
no final serão disponibilizados
os dados de Consumo Alimentar Residual e Ultrassonografia de Carcaça. Além disto,
todos os animais que forem
avaliados serão genotipados.

Dias de campo
Dentro desta parceria, serão realizados dois Dias de
Campo, para todos os criadores que estarão participando
da prova com seus animais e
também abertos aos associados da Angus. Nestes dias de
campo serão discutidos temas que envolvem a eficiência
alimentar e nutricional, com
palestras, apresentação de resultados de provas anteriores,
além da demonstração do sistema Integrado que será utilizado nesta prova.
O custo do teste por animal avaliado será de R$
1.670,00, sendo que o frete
será subsidiado pela Angus
(consulte rotas). O criador
que participar neste primeiro ano terá preferencia para
o ano seguinte. E existe, caso
houver um consenso entre
os participantes da prova, a
possibilidade da realização
de um leilão virtual dos animais participantes, ao final
da prova.

Jaime Tarouco

Informações e inscrições
Para que esta prova possa ocorrer, a Angus necessita
da participação dos associados. Os interessados já podem
entrar em contato com a entidade, através do e-mail fomento@angus.org.br ou telefone (51) 99508.5593, para
maiores informações e também para realizar a inscrição
dos animais.
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ANC e Embrapa: vem aí a
modernização do Promebo
Foto: Divulgação

Por Nicolau Balaszow

A Associação Nacional
de Criadores HerdBook Collares
(ANC) e a Embrapa
Pecuária Sul firmaram
parceria e, em
consequência, juntas
estão promovendo
a modernização de
suas atividades para
ampliar o alcance do
Promebo.

os criadores tenham cada vez
mais informações qualificadas
sobre o mérito genético dos
animais e possam acessar essas informações, utilizando-as
de maneira facilitada e ágil”,
ressalta.
Cardoso informou, ainda,
que o treinamento planejado
já está ocorrendo, primeiramente com os técnicos e criadores ligados diretamente ao
processo. “Esta é a primeira
etapa que vai permitir a capacitação para a observação dos
animais a campo, entre outros
benefícios”, comenta.

Avaliações genômicas
Outro tema destacado pelo
pesquisador refere-se às avaliações genômicas. Neste aspecto foi estabelecida uma força-tarefa para os trabalhos de
seleção de uma população mínima de animais para colocar
na prática as avaliações genôobjetivo é oferecer um micas que dependem tanto das
amplo suporte ao Pro- referências do fenótipo, quanto
grama de Melhora- as informações genotípicas.
mentos de Bovinos de Carne Daí para frente, estes dados
(Promebo), permitindo ganhos associados a uma população
aos pecuaristas participantes. referência de animais, através
Com o uso de tecnologias de de métodos estatísticos serão
ponta, o Promebo tem garanti- propagadas para o resto da
do a obtenção de ganhos gené- população. A expectativa é que
ticos dos rebanhos através de sejam utilizados cerca de dois
ferramentas seguras na esco- mil animais e geradas informalha dos animais melhoradores. ções ainda em 2018.
Segundo informa o médiO suporte técnico e transco veterinário, pesquisador e ferência de know-how para as
chefe de Pesquisa e Desenvol- avaliações genéticas do Provimento da Embrapa Pecuária mebo englobam uma série de
Sul, Fernando Flores Cardoso, fatores, como a análise crítica
o Promebo atende a diversas de dados de desempenho, esraças de bovinos de corte e a timativa dos parâmetros geEmbrapa vai atuar em par- néticos, definição de objetivos
ceria no suporte técnico para e critérios de seleção, cálculo
modernizar o processo. “A e disponibilização dos valores
ANC está desenvolvendo um genéticos dos animais avalianovo sistema de disponibili- dos e incorporação da inforzação das informações para mação genômica nestas avaos criadores, portanto, nós liações.
vamos integrar toda a etapa
Conforme Cardoso, o projedo melhoramento, para que to conjunto já iniciou as roti-

O

pedigree, desempenho e informação de marcadores moleculares, tudo em conjunto dentro
do programa para melhorar a
precisão das avaliações”, informou Cardoso.
Ganhos ao produtor
A coordenadora do Promebo, da ANC, médica veterinária
Fernanda Kuhl, destacou a importância da parceria para a
potencialização do programa.
“Nós estamos bastante satisfeitos porque conseguimos firmar essa parceria e trabalhar
em conjunto com a Embrapa.
Temos certeza que são técnicos muito capacitados, que
vão trabalhar no programa
e vão nos ajudar a implantar
elementos novos para o criaFernando Cardoso e Fernanda Kuhl
dor. O nosso grande objetivo é
atender o produtor de forma
adequada e inovar dentro do
programa”, disse.
Esta mudança, conforme
Objetivo é integrar todas as
a veterinária, objetiva alguns
etapas do melhoramento,
ganhos necessários para a evolução do processo de seleção
para para uso ágil e rápido
dos melhores animais da raça
de todas as informações
Angus. “Em primeiro lugar a
intenção é atualizar e divulgar
nas de avaliação. “Ou seja, o seleção, como por exemplo: os dados semanalmente, oferecriador lá na sua propriedade Quais serão os touros de re- cendo ao criador uma maior
mede o desempenho dos ani- passe?; Quais utilizar para a agilidade para as suas decimais, comunica essas infor- inseminação artificial?; Quais sões. Além disso, vamos trabamações com o pedigree, a ge- as novilhas serão mantidas lhar para melhorar, por exemnealogia dos animais, e isso é para reposição?; etc.
plo, os índices de carcaças que,
organizado na ANC antes de
no caso vai impactar diretaÍndices econômicos
ser enviado para a Embrapa.
mente no lucro do criador”,
Outro ponto que será traba- destaca. Fernanda Kuhl inforUsamos uma série de procedimentos, estatísticas e softwa- lhado pela parceria são os ín- ma, ainda, que atualmente o
re para ver a qualidade desses dices econômicos, relacionan- Promebo atende aproximados
dados, fazer alguns ajustes, e do o desempenho dos animais 160 criadores da raça Angus
aí rodar a avaliação, combi- com os resultados econômicos espalhados pelo Rio Grande do
nando informação de pedigree do sistema de produção. “Va- Sul, Santa Catarina, Paraná,
e de desempenho dos animais, mos começar com a avaliação São Paulo e Minas Gerais, e a
que gera o Desempenho Es- de carcaça da raça Angus e tendência, pelas vantagens do
perado da Progênie (DEP).”, também trabalhar com a in- Programa, é ampliar a área de
corporação da informação atuação no Brasil. “A tendênexplica.
A partir daí os dados são genômica. Hoje estamos tra- cia é de crescimento do númegerados e os criadores podem balhando com a medidas de ro de criadores, pois os ganhos
usar as informações da DEP desempenho e pedigree. A ideia são evidentes e comprovados”,
para tomar as decisões de no curto prazo é trabalhar com sentencia a técnica.
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Sêmen: Angus segue líder
ram juntas mais de 8 milhões
de doses.
Em entrevista ao portal da Revista DBO Rural,
o presidente da Associação
Brasileira de Inseminação
Artificial (Asbia), Sérgio
esde que patrocinou Saud destacou que toda a
uma arrancada rumo à pecuária bovina apresentou
liderança do mercado um crescimento de 3,5% nas
de sêmen, entre 2010 e 2016, vendas. Apenas o gado de
a raça Angus continua dando corte atingiu alta de 0,6%,
sinais de grande vitalidade. após um primeiro semestre
Mesmo com uma relativa claudicante, mas com forte
queda no primeiro semestre, recuperação na segunda meas vendas de sêmen de bovi- tade do ano. “É um resultanos de corte se mantiveram do animador, considerando a
em alta em 2017, quando a queda no preço do leite ao
Angus contabilizou vendas produtor e os danos provopróximas de 4 milhões de do- cados pela Operação Carne
ses, diante de um volume es- Fraca”, assinalou.
timado de 3 milhões de doses
No que tange à raça Anda raça Nelore. Somadas, to- gus, Sérgio Saud entende que
das as raças de corte vende- nos últimos cinco a dez anos

D

houve um amadurecimento
na cadeia produtiva de gado
de corte, que voltou-se à produção de carne de qualidade.
Com isso, as tecnologias modernas da pecuária também
vieram para ficar. Segundo
ele, a ressincronização das
vacas que falharam na primeira IATF também está
ganhando força, ampliando o
potencial do mercado de sêmen. O aumento no número
de profissionais que pregam
a adoção destas tecnologias também contribui para
o crescimento das vendas.
Muitos técnicos simplesmente não aceitam um recuo na
adoção de tecnologias, sabedores que são dos resultados
objetivos no negócio pecuário.
Apesar de não serem tão

expressivas, as exportações
de sêmen de bovinos de corte
cresceram 60%, direcionadas a países como Paraguai
e Bolívia, lembrou o presidente da Asbia. Na verdade,
todo o mercado Latino-Americano parece correr junto,
com a recuperação dos preços do boi gordo, fator que
impulsionou as vendas brasileiras no segundo semestre.
Nelore é a base
Sérgio Saud também justificou a retomada nas vendas de sêmen Nelore. A raça
está sendo uma das bases dos
programas de carne de qualidade, fornecendo matrizes
para inseminação especialmente com genética Angus.
Segundo Saud, é preciso repor a vacada Nelore de alto

valor genético também para
produzir novilhos meio sangue dos programas de carne
de qualidade. As informações
do Index Asbia foram processadas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada), da
Esalq/USP.
Na mesma entrevista, o
presidente da Asbia assinalou seu otimismo para o mercado em 2018. Confirmada
a tendência de melhoria da
economia, cresce o consumo
de lácteos e de carnes. A alta
de 1% do PIB em 2017 já
é um excelente sinalizador e
cria otimismo no setor produtivo. Com isso, os investimentos em sêmen vão continuar firmes, mantendo o
ritmo da produtividade dos
rebanhos, finalizou.
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Genética
e tecnologia
em profusão
doras, permitindo que a genética multiplicada seja realmente
superior dentro do rebanho,
como também aumenta o retorno financeiro investido com
a eficiência de resposta das
técnicas empregadas.
Fotos: Divulgação
Oócitos aspirados da fêmea da São Xavier
Esta doadora, revela Camilo,
foi selecionada após sua
co,
simples
assim!
O Angus, na qualidade do acabamento de
4ª
cria
natural, lembrando
Rednilson trabalha com
carcaça e na velocidade de apronte, já é
que seu primeiro parto foi
transferência de embriões
São Xavier
imbatível. E no Angus, menos é mais, ou seja,
desde 1993 é proprietário do
No Rio Grande do Sul, outro antes de completar 24 meses
laboratório de fertilização in recorde que saltou aos olhares de idade, tendo repetido cria
com sua capacidade insuperável de conversão
vitro Embryo Rio Preto desde mais apurados do setor ocor- anualmente. Na primeira colealimentar, o Angus come menos e produz mais
2014, e observa que nunca ti- reu na Cabanha São Xavier, de ta, em 2015, ela produziu 19
nha acontecido uma produção propriedade do selecionasor de embriões e na segunda coleta,
em menor tempo e com menor despesa.
tão grande, produção esta co- Angus Caio Cezar Fernandez ano passado, atingiu o recorde
mum em animais de raças ze- Vianna, em Tupanciretã, RS. de 58 embriões, fixando média
as nada se compara à veja o que relata o especialis- buínas, mais raro em animais Conforme relata o engenheiro de 38,5 embriões por coleta.
velocidade de multipli- ta em FIV e inspetor técnico taurinos (raças britânicas agrônomo Camilo Vianna, filho Outra curiosidade desta doacação de genética top do da Angus, Rednilson Moreli como a Angus), onde a média de Caio, diretor técnico da São dora é ser filha de pai e mãe
que as modernas tecnologias de Gois: “Tenho a felicidade de de produção é de 12 oócitos Xavier e atual presidente do nacionais - sua linha materna é
aspiração e oócitos, transferên- trabalhar para selecionadores por trabalho. “Isso mostra o Conselho Técnico da Angus, no fechada de sangue São Xavier
cia de embriões e a Fertilização de Angus no Sudeste brasilei- trabalho de seleção com crité- dia 18 de dezembro de 2017 a e seu pai é “ASD 628TE Payain Vitro (FIV), técnica que pos- ro, o criador Rodrigo Garcia rios bem definidos, com muita fêmea Angus “São Xavier 1333 dor Mingau”, irmão inteiro de
sibilita que uma vaca produza Mansur, da fazenda Serra da seriedade e tecnologia para o Europa”, de pelagem vermelha, “Carrasco”, primeiro touro
Canastra (Agropecuária Rio melhoramento da raça Angus atingiu a marca de 58 embriões brasileiro exportado para uma
até 60 embriões em um ano.
A FIV é ideal para o pecu- Grande), em Delfinópolis, MG, feita pela Casa Branca Agro- produzidos e coletados e destes central de sêmen na Argentina.
arista que busca elevar a ren- onde atuo há quatro anos nas pastoril e por propriedades 51 viáveis para implante.
“Isto é a prova de que devetabilidade de seu negócio atra- áreas de seleção, criação e re- como a de Rodrigo Mansur, a
mos
valorizar a genética nacio“Foi um número expressivo
vés da evolução genética, com produção dos animais Angus Serra da Canastra/Agropecu- de embriões produzidos, muito nal e usá-la no melhoramento
aplicação de novas tecnologias PO. Rodrigo me pediu para ária Rio Grande. Em tempo, acima do esperado quando se dos nossos rebanhos, porque
para aumento dos índices re- selecionar e apartar algumas ovócitos ou oócitos são células trabalha a técnica em raças com certeza temos disponível
produtivos. Um dos principais novilhas no Leilão da Casa germinativas femininas ou cé- britânicas, lembrando que a no Brasil o melhor do Angus
motivos da busca pela FIV Branca Agropastoril, onde lulas sexuais produzidas nos média por coleta geralmente para nossas condições de propassa pela possibilidade de um trabalho há 10 anos e conhe- ovários. Resultam de um pro- é de 8 embriões por doadora. dução, bastando identificaravanço genético de quase cinco ço bem os critérios rígidos de cesso fisiológico denominado Acreditamos que isso é fruto mos e multiplicarmos”, afirma
gerações, ou seja, o produtor seleção da fazenda de Paulo de ovogénese (ou ovogênese).
de anos de seleção em fertili- Camilo Vianna. “Por tradição,
tem condições de aspirar um Castro Marques. Escolhi cinco
A veterinária Fernanda dade, onde o princípio básico meu pai me presenteia em meu
animal muito superior e ferti- fêmeas, entre elas “PWM To- Cocenas, diretora técnica da para a manutenção de matri- aniversário, 19 de dezembro,
lizar com o melhor touro indi- tal TECB 2046 Mana 610” Agropecuária Rio Grande, que zes no plantel se dá pelo crité- com a eleição de uma terneicado por um especialista para (HBB198236), que com 19 acompanhou todo o trabalho e rio de produzir o número máxi- ra nascida no ano, que seja de
um excelente acasalamento e meses de idade, bateu o re- é reconhecida como uma en- mo de descendentes, frutos de pelagem vermelha. Em 2010,
ganhar com isso mais de cinco corde na produção de oócitos tusiasta do uso da tecnologia cria natural, no menor espaço ao ganhar essa eleição, escoanos de melhoramento e evolu- (através de aspiração folicular como alavanca para a acele- de tempo”, detalha Camilo. lhi esta terneira, de tatuagem
guiada por ultrassom), no dia ração da produção pecuária, Segundo ele, para que o uso 1333. E agora, 7 anos mais
ção dentro do rebanho.
3 de novembro de 2017, pro- comemora: “Sem tecnologia de tecnologias que aceleram o tarde, e um dia antes de meu
duzindo 270 oócitos viáveis, não há progresso, e todos os processo de evolução no reba- aniversário (18 de dezembro
Recordes recentes
e numa segunda aspiração, no investimentos realizados em nho realmente tenham efeitos de 2017), ela atingiu esse feito
em MG e RS
Aconteceu na Agropecu- dia 15 de dezembro, produziu modernas tecnologias invaria- significativos, é necessário a produzindo 51 embriões viáária Rio Grande, em MG, e 397 oócitos viáveis”. Fantásti- velmente resultam em enormes correta identificação das doa- veis”, comemora Camilo.
benefícios à área de produção,
com ênfase à velocidade de
multiplicação de genética de
primeiríssima linha na fazenda!, sentencia. O trabalho realizado pela Embryo Rio Preto,
de Rednilson Góis, teve a participação do veterinário Matheus e do assistente Ricardo.

M
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São Marco brilha em Londrina
Fotos: Devanir Parra/Angus

A raça Angus abriu seu calendário de exposições
oficiais de 2018 em alto nível, mais uma vez,
durante a 58ª Exposição de Londrina, a Expo
Londrina, no Paraná, PR, no parque Governador
Ney Braga, entre os dias 5 e 15 de abril. O grande
momento para a Angus na mostra ocorreu no dia
13, quando o jurado argentino Lucas Lagrange
apontou os grandes campeões. A Fazenda São
Marco (Fazendas Reunidas Pansul), de Itapeva, SP,
brilhou na pista paranaense.

da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, a
qualidade dos exemplares cresce
a cada ano, mesmo sem um aumento expressivo no número de
animais participantes da mostra. “A cada exposição o Angus
ganha mais expressividade em
pista e isso resulta em maior interesse de criadores e investidores”, afirma.

O

Seleção correta
Bonfiglioli, que há apenas
três anos deu início a seu plantel Angus, ano passado já conquistou o vice-campeonato do
ranking, e parece disposto este
ano a ser o campeão do ranking
Angus. “Estou muito honrado pela conquista dos grandes
campeonatos de Londrina, prova de que acertamos em nossa
seleção, sendo mais um incentivo para continuarmos investindo
forte no Angus”, disse o criador,
que ainda em abril vai estar com
10 animais na pista ranqueada
de Uruguaiana, no Rio Grande
do Sul, RS.

proprietário da São Marco, Rodolfo Bonfiglioli,
faturou o Grande Campeonato de machos com o touro
jovem “Angus Guarita 275TE
Black Label”, a Grande Campeã da exposição, com a vaca jovem com cria ao pé “PWM Type
TEICB2009 Hitter 02816”. E
nas fêmeas, os títulos de Reservada Grande Campeã e Terceira
Melhor Fêmea também foram
para a São Marco, respectivamente com “PWM Sinaloa
TEICB1804 Candelero”, e “Angus Guarita 272TEI Afrodite”.
Entre os machos, completaram o pódio como Reservado
Grande Campeão “PWM Temp

TEICB2005 Candelero”, de
Paulo de Castro Marques, da
Casa Branca Agropastoril, de
Silvianópolis, MG; e o Terceiro
Melhor Macho, “Espinilho GMG
Candelero TE322”, apresentado
por Roberto Soares Beck, da
Estância do Espinilho, de Cruz
Alta, RS.

Disputas acirradas
Segundo o jurado, as disputas foram acirradas, com os animais num nível elevado. “Todos
os animais em pista carregavam
o melhor da genética e representaram muito bem a raça”, enfatizou Lagrange, confirmando a
excelência do trabalho que vem
sendo desenvolvido
no Brasil. O julgamento contou com o
secretariado dos inspetores técnicos da
Angus Antônio Chaves (O Toninho) e Vinícius Aquino Faria.
Leilão Conexão Reconquista valorizou animais jovens E para o presidente

Vitrine nacional
A Angus, conforme opinião
de técnicos, criadores e dirigentes, apresentou alta qualidade e
bom volume de animais em Londrina, uma estratégica vitrine de
genética para todo o Brasil. Integraram as disputas de pista 53
animais de cabanhas do RS, SP

e de MG. A Expo Londrina está o já tradicional pregão resultou
entre as mais qualificadas e efi- em boa valorização para anicientes mostras do agribusiness mais jovens.
A média para os reprodutoe especialmente da pecuária nacional, chamando a atenção de res foi de R$ 8.800,00 – supecriadores e de investidores em rior à valorização esperada em
genéticas de excelência para a remates. O melhor lote de terneiprodução de carne de qualida- ros macho da mostra, do criador
de, com destaque à raça Angus. Sandro Teixeira Menossi, teve
E várias outras raças de corte preço de R$ 2.100,00 por aniimportantes desfilaram naquela mal, o que demonstra que exempista, que novamente este ano plares de qualidade superior tem
foi bastante disputada. O evento valorização garantida. Foi o lote
registra anualmente a presença destaque, fruto de IATF de gede mais de meio milhão de visi- nética nacional.
O Conexão Reconquista foi
tantes.
prestigiado pelo presidente da
Angus, José Roberto Pires WeConexão Reconquista
O 11º Leilão Conexão Re- ber, bem como pelo corpo técconquista comercializou toda a nico da entidade. Os animais
oferta formada por 20 touros ofertados possuem genética da
Angus e 500 bezerros meio san- Fazenda Reconquista, do atual
gue Angus. Realizado na noite vice-governador gaúcho José
do dia 12, no Recinto Abdelka- Paulo Dornelles Cairoli, do Alerin Janene, na Expo Londrina, grete, RS.
>>>

Dados dos animais Campeões da 57ª ExpoLondrina
Grande Campeão
Nome: ANGUS GUARITA 275TE BLACK LABEL
Tat: 275TE Registro: O194643
Nasc: 19/12/2015 Idade: 845 Dias - 28 meses ALT: 1,37 DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE
Perímetro Escrotal : 45 Peso: 921
Mãe: CIA.AZUL TE 1407 ZORZAL GORDO Ponderal: 1090
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP
Reservado Grande Campeão
Nome: PWM TEMP TEICB2005 CANDELERO
Tat: TEICB2005 Registro: O199401
Nasc: 21/01/2016 Idade: 812 Dias - 27 meses ALT: 1,37 DENTE: 4
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Perímetro Escrotal : 42 Peso: 881
Mãe: TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE Ponderal: 1080
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: PAULO DE CASTRO MARQUES
Estabelecimento: FAZENDA SANTA ESTER Cidade: SILVIANÓPOLIS /MG

Terceiro Melhor Macho
Nome: ESPINILHO GMG CANDELERO TE322
Tat: TE322 Registro: O211901
Nasc: 26/04/2017 Idade: 351 Dias - 11 meses ALT: 1,19 P8: 6,32
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Perímetro Escrotal : 37 Peso: 418
Mãe: ESPINILHO TE33 Ponderal: 1190 EGS: 5,10
Criador: ROBERTO SOARES BECK
Expositor: ROBERTO SOARES BECK DENTE: DL AOL: 69,92
Estabelecimento: ESTÂNCIA DO ESPINILHO Cidade: CRUZ ALTA /RS

Reservada Grande Campeã
Nome: PWM SINALOA TEICB1804 CANDELERO
Tat: TEICB1804 Registro: O187215
Nasc: 21/03/2015 Idade: 1118 Dias - 37 meses ALT: 1,30 DENTE: 6
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est. Gest.: Prenha Peso: 710
Mãe: TRES MARIAS 6990 HORNERO 6116 -T/E Ponderal: 640
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP

Grande Campeã
Nome: PWM TYPE TEICB2009 HITTER 02816
Tat: TEICB2009 Registro: O199403
Nasc: 22/01/2016 Idade: 811 Dias - 27 meses ALT: 1,29 DENTE: 2
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est. Gest.: C/Cria Peso: 622
Mãe: TRES MARIAS 8564 HITTER 02816/1 TE Ponderal: 770
Criador: PAULO DE CASTRO MARQUES
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP

Terceira Melhor Fêmea
Nome: ANGUS GUARITA 272TEI AFRODITE
Tat: 272TEI Registro: O194644
Nasc: 08/01/2016 Idade: 825 Dias - 27 meses ALT: 1,27 DENTE: 2
Pai: TRES MARIAS 8561 SALVAJE 7630-T/E Est. Gest.: C/Cria Peso: 655
Mãe: TRES MARIAS 7252 AVISPA TE Ponderal: 790
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SÃO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP
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Fotos: Devanir Parra/Angus

Grande Campeão

Reservado Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Mudanças no regulamento de
Exposições e do Ranking

V

isando fomentar a
participação dos criadores nas expofeiras
da raça e também facilitar
o entendimento das regras,
em atendimento a demanda dos próprios criadores,
a Associação Brasileira de
Angus alterou o regulamento
das exposições ranqueadas
e do ranking de criadores e
de expositores da raça. “A
contagem dos pontos era
complexa e buscamos facilitar o entendimento. E agora,
com as alterações, ficou bem
mais simples”, explica o presidente do Conselho Técnico
da Angus, Camilo Vianna.
Novidades
Entre as novidades do
novo regulamento está a

mudança do calendário do
ranking. Antes, a contagem
dos pontos começava em
janeiro e terminava em dezembro. Agora, iniciará após
a Expointer (setembro), nas
exposições de primavera,
culminando na Expointer do
ano seguinte. A entrega das
premiações do Ranking também ocorrerá na Expointer,
tudo no sentido de valorizar
os expositores e criadores no
principal palco para a raça
no Brasil.
Outra mudança importante é que, para pontuação
nos rankings estaduais, serão
validados somente os pontos
de exposições em que o criador ou expositor participou
dentro do seu estado. O novo
regulamento foi aprovado em

Foto: Divulgação/Angus

Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede da
Angus, em Porto Alegre, RS,
em 27 de março. Na ocasião
também foram aprovadas, por
unanimidade, as contas da
entidade referentes ao exercício 2017. Interessados nos
detalhes poderão conferir o
regulamento completo no site

www.angus.org.br.

rias e campeonatos;
- O mesmo animal poderá
pontuar mais de duas vezes ao
ano;
- Mudança na tabela de
pontuação de Rústicos, onde
os animais Grandes Campeões
serão mais valorizados;
- Serão premiados no
Ranking as categorias: Ouro,
Prata e Bronze;
- Alteração do nome do Julgamento de Rústicos Individual para Concurso Individual.

No Ranking
- O multiplicador de filas
pequenas foi excluído da tabela de pontuações. Assim, não
ficam prejudicados os animais
que são premiados em filas pequenas ou animais que entram
sozinhos nas filas de catego-

Nas Exposições
- O técnico coordenador
poderá fazer a confirmação do
animal no dia da admissão;
- Redução da tabela de
pesos mínimos para fêmeas
paridas na modalidade de
rústicos.
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Angus e Brangus
juntos no Encorte
A
Angus e a Brangus novamente estarão juntas
na 27ª edição do Encorte (Encontro das Raças
Bovinas de Corte), que este
ano se realiza de 15 a 17 de
maio, no parque de exposições
da UFSM, em Santa Maria,
RS. As Exposições Nacionais
de Rústicos Angus e Brangus
(as duas raças trabalham juntas neste evento desde 2016,
numa aproximação cada vez
mais intensa) tem a chegada
dos animais no parque programada para o dia 15, admissão
dia 16 e julgamentos de classificação e leilão no dia 17 de
maio, com entrega de prêmios
à noite. A Exposição Nacional
de Rústicos Angus este ano
tem como jurado o selecionador Ulisses Amaral, titular
da Cabanha Santa Joana, em
Santa Vitória do Palmar.
A mostra acontece duran-

te o evento de larga tradição
na região central do Estado
gaúcho, por apresentar importantes fóruns para debates e
aprendizado voltados à produção e produtividade na pecuária, além de reunir um considerável público de estudantes
e de criadores e investidores

Angus@newS

INFORME

Circuito Touro
Angus Registrado

Já está em curso a segunda edição do Circuito Touro
Angus Registrado, que ano
passado esclareceu os criadores sobre a importância
de trabalhar com animais
avaliados pelos técnicos da
em pecuária de alta perfor- Angus. O primeiro destino da
mance. Aliás foi durante o campanha deste ano foi a ciEncorte 2016 que foi criada a dade gaúcha de Tapes, no dia
hoje ativa Comissão Angus Jo- 21 de abril. O evento acontevem. E anote em sua agenda: ceu paralelamente à 24ª Feias inscrições de animais estão ra do Terneiro, Terneira e Vaabertas na Associação Brasi- quilhona, no Sindicato Rural
leira de Angus – informações da cidade.
Segundo o Gerente de Fofone 51.3328.9122.

mento da Angus, Mateus Pivato, a campanha de 2017 foi
extremamente positiva, o que
traz motivação extra ao projeto, que este ano deve passar por várias e estratégicas
cidades Brasil afora. “A ideia
é manter o mesmo formato
nas regiões em que ainda não
passamos e, nas que já visitamos, pretendemos levar ainda
mais informações”, afirma o
técnico. O roteiro do circuito
pretende incluir cidades de
Santa Catarina, Paraná, São
Paulo e Minas Gerais.

Concurso de fotos para apaixonados por carne
Lançado em janeiro deste ano
pela Angus, o Concurso fotográfico
“Angus – 15 anos” abriu as comemorações dos 15 anos de crescente
sucesso do Programa Carne Angus
Certificada. E o objetivo, conforme
sua idealizadora, a veterinária Luiza
Mendes, é promover maior interação com o público.
O concurso foi dividido em três
categorias: Pecuária, Carne e Receitas. Na categoria Pecuária, foram

aceitas fotografias de bovinos da
raça Aberdeen Angus e suas cruzas.
Na categoria Carne, foram consideradas imagens de carnes cruas e carcaças. E nas Receitas, foram avaliadas fotos de carnes preparadas, seja
de churrasco ou empratados.
As mais de uma centena de fotografias enviadas para participação no concurso foram escolhidas
pelos jurados e fotógrafos Eduardo
Rocha, Gabriel Olivera e Rodrigo

Gustavo Ferreira, da Estância Paraná, de Itapetininga, SP

Cardoso, sendo que também foram
a votação popular. As que obtiveram maior número de curtidas na
página da Carne Angus Certificada
no Facebook e no Instagram foram
as eleitas.
Na categoria “Pecuária”, a
foto vencedora foi feita por Gustavo Ferreira, da Estância Paraná, de
Itapetininga, SP. Em “Receitas” foi
escolhida a foto de Saulo Melquiades e em “Carne” venceu a foto de

Prato de Saulo Melquíades

Heitor Lutti Pinheiro Machado, da
São Marco, SP.
Ao todo foram escolhidas cinco
fotografias em cada categoria. Os
autores das 15 melhores ganharão
um livro Angus Gourmet Brazilian
Beef. Já o prêmio para a melhor
foto de cada categoria é um kit

de produtos Angus, que conta com
bolsa térmica, tag de mala, caneca,
broche, adesivos e chaveiro Angus.
Além disso, a fotografia que obteve
maior número de curtidas no Facebook ganhou um corte de carne
Angus, entregue na residência do
ganhador.

Fotos: Divulgação / Angus

Heitor Lutti Pinheiro Machado, da São Marco, SP
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Doação para a Santa Casa Leilão FSL: touros
por R$ 10,8 mil
Foto: Vitorya Paulo/Divulgação

Visando o conforto dos
pacientes oncológicos que frequentam o Centro de Convivência do Hospital Santa Rita,
no Complexo Hospitalar Santa
Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, RS, a Associação
Brasileira de Angus doou R$
22 mil à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre/Hospital Santa Rita.
O dinheiro será destinado
à aquisição de poltronas para
bem-estar dos pacientes em
tratamento. A cerimônia simbólica de entrega da contribuição ocorreu dia 28 de fevereiro, no Salão Nobre do hospital,
com a presença de diretores
e equipe do voluntariado do

Centro e representantes
da Angus.
A arrecadação resultou do leilão
beneficente
da faca Angus 00, dia
14 de de- Katiulci Santos e Luiza Mendes, com a equipe da Santa Casa
zembro, no
Para a gerente administratradicional jantar de fim de
ano da Associação. A peça ar- tiva da Angus, Katiulci Santos,
tesanal é proveniente de uma a iniciativa visa colaborar com
edição especial, produzida em um dos principais anseios da
2017 e forjada por Don Cassio sociedade: a busca por saúde de
Selaimen, acompanhada por qualidade para todos. “A Angus
bainha produzida artesanal- entende que só está fazendo a
mente por El Paysano sogue- sua parte para a construção de
um futuro melhor”, afirmou.
aria criolla.

Show Rural Coopavel
Isso mesmo. A Angus sempre é presença marcante em
eventos importantes que proporcionam visibilidade à raça.
É o caso do Show Rural Coopavel, que desde que incluiu mostras de pecuária, há três anos,
tem sido um acontecimento
altamente positivo para a raça
Angus. Este ano na 30ª edição,
realizada de 5 a 9 de fevereiro, em Cascavel, PR, novamente
o Núcleo de Criadores de Angus do Oeste do Paraná, com
o apoio da Associação Brasileira de Angus, organizou uma
mostra de animais de criadores
filiados, incluindo cerca de 20

exemplares de elite e também
touros rústicos – estes ficaram
no shopping rural e foram vendidos a uma média de R$ 9 mil,
valor considerado equilibrado
para a época.
Fomento fantástico
“A apresentação desses
animais e o estande da raça
neste evento representam um
fomento fantástico, com resultados efetivos para os criadores
e para a imagem da raça”, observou o presidente reeleito do
núcleo, Agassiz Linhares Neto.
Já o criador Cristopher Filippon, que também atuou forte

na mostra da Angus no Show
Rural, disse inclusive que até
criadores de gado leiteiro fizeram negócios com Angus, de
olho nas fêmeas para uso como
receptoras e também nos machos para a área de corte.
No estande da Angus, franco acompanhamento e apoio da
turma do Angus Jovem paranaense, e até palestra dos norteamericanos Kirk e Cristine
Gray, sobre a área de embriões.
São veterinários do Kansas,
Estados Unidos, proprietários
do Laboratório Cross Country
Genetics, que estavam visitando
a região.

Oeste PR sob nova direção
Ao completar 18 anos de bo, Diretor Secretário: José Filisua fundação, dia 12 de março, pon, Diretor de Eventos: Emilio
em Cascavel, PR, os associados Zanetti Jr, Diretor Financeiro:
do Núcleo de Criadores de An- Cristopher Filippon, Diretor de
gus do Oeste do Paraná, recon- Marketing: Eduardo Luvison,
duziram o selecionador Agassiz
Linhares Neto à presidência do
núcleo. No mesmo dia da eleição, os novos membros da diretoria tomaram posse. Veja a nominada e cargos para o biênio
2018-2020.
Presidente: Agassiz Linhares Neto, 1º vice presidente:
Reno Paulo Kunz, 2º vice presidente: Rogerio Stein, Diretor
Administrativo: Lauro Colom-

Realizado em 16 de abril, o
10º Leilão virtual FSL Angus
Itu faturou R$ 723,6 mil com
a venda de 67 touros Angus.
O preço médio foi de R$ 10,8
mil. Com a chancela da Associação Brasileira de Angus, o
remate contou com compradores de Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Sergipe, São Paulo, Paraná e
Goiás. O leilão teve duração
de três horas e foi comandado
pelo leiloeiro Aníbal Ferreira,
da Programa Leilões, via Canal Rural.
“Este sucesso se deve à

confiança dos pecuaristas na
nossa marca e nos resultados
que os nossos touros alcançam
na monta a campo no Brasil
todo”, argumentou o proprietário da FSL Angus Itu, Antonio Maciel Neto.

Araucária
supera a média
A pecuária iniciou o ano com sinais de avanço para o Grupo
Araucária, de Ponta Grossa, PR. A oitava edição do leilão fechou
com pista limpa e média acima do esperado para os terneiros. O
pregão, realizado em 24 de março no Centro de Eventos daquele
município, faturou R$ 811.515,00. A média foi de R$ 6,80 o
kg vivo para os machos e de R$ 5,54 o kg vivo para as fêmeas.
Ao todo, foram ofertados 578 animais. Deste total, 400 animais
eram terneiros Angus Certificados e 178 eram novilhas e vacas
com cria, também da raça Angus.
Para o veterinário Vinicius Aquino, inspetor técnico da Angus
na região, obter esse resultado no começo da safra de terneiros
é extremamente favorável para o cenário atual da pecuária no
Paraná. “Estamos agora otimistas para os próximos leilões, com
expectativa de ainda melhores preços”, afirmou o técnico. Aquino
ainda destacou a qualidade dos exemplares em pista, o que fez
toda a diferença no resultado do remate. “É um trabalho de longo
prazo que se reflete no melhoramento dos plantéis”, comentou.

Recorde nos EUA

Conselho Técnico: Diogenes Silva, Alvaro Palavicini e Luis AuProduzido pelo Schaff Angusto Copetti, Conselho Fiscal: gus Valley, de Saint Anthony,
Jose Dudek Neto, Eder Bublitz em Dakota do Norte, e come Renato Zancanaro.
prado pela Square B Ranch
and Cattle Company de Varsóvia, Missouri, e por Bogle Ranch LLC de Langley, de Oklahoma, nos Estados Unidos, o
supertouro Angus SAV Elation
7899, de 14 meses de idade, fixou no 115º leilão Sav, realizado
dia 10 de fevereiro, o novo recorde de preço em Angus no mundo:
US$ 800.000 (ou R$ 2,60 milhões).
O recorde anterior era de US$ 750.000 (R$ 2,44 milhões),
registrado no ano passado, também nos Estados Unidos. O rancho Schaff manteve a propriedade de 20% do rendimento do
touro. O pregão colocou em oferta 500 touros e 230 fêmeas.
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CRI Genética agora é GENEX
Tradição no trabalho com o Angus continua com força total

A

partir de 2018 a CRI
Genética passa a usar a
marca GENEX. A empresa já atua na comercialização
de genética bovina nos EUA
e Canadá, mas os produtos
eram distribuídos globalmente
utilizando o nome da holding
Cooperative Resources International (CRI), controladora
da companhia. A mudança visa
unificar sob uma mesma marca
toda a comercialização de genética bovina no mundo.
Segundo Sergio Saud, diretor da GENEX, toda a genética
e programas de melhoramento
usados sempre foram GENEX,
mas a partir de agora o mercado poderá assimilar também a
identidade e valores da marca.
“O que já era bom, agora, ficou
ainda melhor! Os criadores brasileiros que já utilizavam nossos
touros de qualidade superior,
tanto em fertilidade como em
genética, passarão a perceber
o valor de uma marca forte
como a GENEX, nos produtos
e serviços oferecidos pela líder
mundial em genética bovina”,
detalha.
A GENEX é uma fornecedora de genética bovina de classe
mundial, geradora e fornecedora de soluções vanguardistas
na área de reprodução, produtos de valor agregado e serviços inovadores. Como negócio
cooperativo, a empresa atende
membros e clientes - produtores de gado corte e leite - em
todo o mundo, com base nos
valores fundamentais da CRI:

Fotos: Divulgação

inovação, integridade, liderança,
qualidade e governança.
O Angus GENEX
Os EUA é o país mais importante na seleção do Angus
no mundo e tem total influência
sobre a genética dos animais
brasileiros. A GENEX é líder
mundial em genética Angus
devido ao inovador e eficiente
trabalho desenvolvido pela cooperativa junto aos principais
criadores da raça, o que permite
à central acesso a um grandioso
banco de dados, avaliações e à
melhor genética disponível. A
seleção dos touros que formam
a bateria da GENEX é sustentada no princípio Cow Sense
& Science, ou seja, utilizar das
tecnologias disponíveis como
DEPs e genômica aliadas ao
fenótipo da vaca produtiva.
Grandes raçadores da GENEX formaram a base dos
plantéis no Brasil. SAV 8180
Traveler 004 vigorou na lista de
touros com mais progênies registradas nos EUA por muitos
anos e além de inúmeras filhas
funcionais e produtivas deixou
também importantes touros na
bateria da GENEX como SAV
Net Worth 4200 e SAV 004
Density 4336 e mais recentemente netos como SAV Resource 1441 e SAV Renown 3439.
Contemporâneo do Traveler
004 surgiu o SAV Final Answer
0035, um dos principais touros para produção de fêmeas:
consistentes, com facilidade de
parto e longevas. Em 2012,

Final Answer

próximo aos seus 13 anos de
idade, tornou-se o touro número 1 em quantidade de filhos
registrados nos EUA e recordista na produção de sêmen na
raça. Deixou importantes filhos
na bateria GENEX como SAV
Pioneer 7301, SAV Priority
7283 e Connealy Right Answer
746. Devido a sua importância
na raça nos EUA Final Answer
foi clonado em 2011.
Alguns anos depois vieram
mais três lendas da raça: SAV
Bismarck 5682, Sitz Upward
307R e Connealy Thunder. Bismarck também entrou para a
lista dos touros com maior número de progênies registradas,
principalmente pela sua capacidade de produzir fêmeas de
altíssimo padrão. Deixou filhos
importantes como SAV West
River 2066 e netos como PVF

Insight 0129 e SAV Ten Speed
3022.
No Brasil, a GENEX foi
pioneira no oferecimento da
melhor genética americana
da raça Angus ao mercado
de cruzamento industrial em
seus mais variados modelos de
produção. Para Juliana Ferragute, gerente de produto corte
da GENEX, “a qualidade dos
touros Angus que disponibilizamos no mercado brasileiro,
aliada a correta orientação
técnica, embasada nas avaliações genômicas, na adequação
do sistema de produção e a
finalidade do produto é o que
garante a satisfação dos nossos clientes”.
A holding
Holding é uma empresa que
possui como atividade princi-

Traveler

pal a participação acionária
majoritária em uma ou mais
empresas. A CRI (Cooperative Resources International) é
uma cooperativa de produtores
rurais sediada em Shawano,
Wisconsin, formada em 1993
e oriunda de várias fusões de
cooperativas desde a década
de 70. Como holding, é controladora da GENEX, a maior
cooperativa do grupo e fornecedora de genética bovina, além
da AgSource, também cooperativa, que fornece serviços laboratoriais para agropecuária
e serviços informativos, e da
Mofa Global, desenvolvedora de tecnologias de ponta na
área de reprodução de várias
espécies, com destaque para suínos. Atualmente a CRI e suas
subsidiárias contam com 1.500
funcionários.
No Brasil, a GENEX (antes
CRI Genética) foi estabelecida
em junho de 2005 e desde então traz para o país a genética dos melhores touros americanos - com destaque para as
raças Angus, Holandês e Jersey
- e segue a mesma linha na seleção das raças zebuínas, com
foco na produção, na fertilidade
e na busca de uma genética diferenciada.
Para mais informações sobre a GENEX Brasil acesse
www.genexbrasil.com.br.
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Começa a safra Ultrablack
O

novo criador de Angus,
e agora de Ultrablack,
Paulo Sérgio Correa
Vianna, está comemorando o
nascimento, em sua propriedade, a Angus Terras de São
José, em Potirendaba, SP, de
seu primeiro exemplar da nova
raça Ultrablack. “Para mim,
que estou iniciando o criatório,
sinto uma sensação de muita
alegria, de grande responsabilidade e da certeza de retorno
de meus investimentos, tanto
em Angus como também agora
nesta promissora raça Ultrablack. Gosto de realizar e inovar. E encontrei na raça Angus
espaço para conjugar esse binômio e agora tive a felicidade
deste nascimento de meu primeiro Ultrablack. Isto me anima a seguir em frente, na certeza de sucessos que, acredito,
estão bem próximos”, declarou
Paulo Vianna. Para o criador,
o Brasil como protagonista e
maior fornecedor de proteína
animal do planeta vai, a partir
de agora, contar com mais esta
carne de qualidade inigualável
para competir ainda mais no
crescente mercado de cortes
gourmet.
A bezerra Ultrablack da
Terras de São José leva a tatuagem UB 001, de pelagem
preta, nomeada “Biga UB 001
Terras de São José”, nasceu no
dia 7 de abril deste 2018, fruto

Fotos: Divulgação

final de abril. “Temos grandes
expectativas com o Ultrablack, ao longo dos próximos dois
anos”, projeta. Segundo ele, a
empresa está utilizando matrizes Brangus, com seleção
para rusticidade há várias gerações, e touros Angus adaptados, com pelo curto e fino,
para a produção de gerações
de Ultrablack mais próximo
dos anseios do mercado. “Visitando rebanhos em Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e outras paragens, identificamos o interesse do criador em utilizar uma genética
Entusiasmo: Paulo Vianna e sua primeira bezerra Ultrablack
terminal sobre fêmeas meio
sangue Angus x Nelore”, testivas desses cruzamentos são Santo Antônio da Posse, SP, temunha Adriano.
muito boas, “porque vão juntar investe e acompanha o desenas qualidades de Angus e Bran- volvimento do Ultrablack. Em
Um marco na história
gus, e agora vamos avaliar o caráter de primazia, no dia 12
Para o zootecnista Tito
Angus + Brangus
O criador Camilo Vianna, desempenho dessa terneirada a de Dezembro, a Cafezinho ne- Rubens Mondadori, inspetor
diretor técnico e um dos pro- campo, assim como a aceitação gociou em leilão cinco animais técnico da Angus, baseado em
prietários da Cabanha São do mercado”. Ele enfatiza que Ultrablack de propriedade de Campo Belo, MG, e presidente
Xavier, de Tupanciretã, RS, tiveram o cuidado de utilizar Benedito Vilaça, de Bragança do Conselho Deliberativo Téctambém está entusiasmado vacas Angus e touros Brangus Paulista. Dois destes animais nico da raça Ultrablack, “escom a Ultrablack. “Insemi- de ponta, apostando forte nos foram adquiridos pela Araucá- ses nascimentos são um marco
namos nossas melhores vacas melhores resultados do Ultra- ria Genética Bovina, que está na história do Ultrablack no
Angus PO em 2017, através black com genética nacional coletando os reprodutores na Brasil”. Para o técnico, são a
de um protocolo de insemina- adaptada às nossas condições, novíssima Central Bela Vista, prova da capacidade técnica
que temos de produzir os nosção, usando touros Brangus o que avalia como altamente em Botucatu, SP.
Conforme o sócio-proprie- sos próprios animais, com base
selecionados de nossa própria positivo, anima-se Camilo, que
produção em repasse, e os pri- é o atual presidente do Conse- tário da Cafezinho, Adriano numa genética e técnica naciode Oliveira, os nascimentos nais e demonstrando o espírito
meiros terneiros Ultrablack lho Técnico da Angus.
das inseminações e das pre- de nosso empresário (criador),
começaram a nascer no início
nhezes adquiridas pela Cafe- que acredita e investe na tecCafezinho investe
de março deste ano”, informa
Desde o ano passado, a zinho (algumas da Casa Bran- nologia e na competência de
o selecionador.
Para Camilo, as expecta- Agropecuária Cafezinho, de ca Agropastoril) começam no nossos profissionais.
do acasalamento da vaca Angus PO, “FSL H Canny 625”,
tat. TEH625, Hbb 133188,
com o Touro Brangus “Guapiara BR 1521 Guarani”, todos
animais nacionais.
Vianna faz questão de enfatizar o conhecimento e entusiasmo do inspetor técnico
da Angus, Rednilson Góis, que
desde o início lhe dá assistência técnica. “A participação
do Rednilson, como incansável
incentivador e apoio técnico
foi fundamental para que este
feito se concretizasse. Ele é
um profissional extremamente
dedicado, inteligente, estudioso e amante da raça Angus e
agora da Ultrablack”, destaca
Vianna.

Vem aí o ABS Beef Tour USA 2018
A viagem técnica organizada
anualmente pela central ABS este
ano está programada para acontecer entre os dias 30 de julho e 8
de agosto. Com vagas já abertas,
é sem dúvida uma ótima oportunidade para se deparar com novidades e tecnologias de produção,
gado de primeira e se relacionar
com produtores e técnicos de várias partes do mundo. As vagas
são para criadores do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. As inscrições podem ser feitas por meio do
e-mail marcelo.selistre@genusplc.
com ou via WhatsApp, pelo telefone (51) 99591-3655.

De acordo com o gerente
de Produto Corte Europeu da
ABS e Coordenador de Produto
Corte América Latina, Marcelo
Selistre, há mais de 10 anos o
roteiro da Beef Tour leva grupos
para conhecer todo o processo
de produção da carne americana. “A viagem é um curso intensivo de pecuária de corte. Temos
a oportunidade de visualizar
toda a cadeia da carne, desde a
seleção genética até o produto
final que é consumido, em uma
semana. Vamos visitar fazendas
de produção de genética, gado
comercial e o sistema de con-

finamento que é o majoritário
da terminação do ciclo de carne
americano. O roteiro é pensado
para todo o usuário de inseminação, e não apenas para o criador
de elite”, explica.
Além de criatórios de Angus,
raça mais difundida nos USA, o
roteiro contempla também visita
a seleções de Red Angus, Brangus, Hereford e Simental. Neste
ano, a Beef Tour passará pelos
estados de Kansas e Nebraska,
e incluirá visitas a entidades de
pesquisa. As palestras terão tradução simultânea, complementando o conhecimento agregado

a campo no decorrer da semana.
Na programação, está prevista visita a uma unidade do programa ABS NuEra Genetics, que
trabalha o melhoramento genético da pecuária de corte. Isto além

de visita à Associação Americana de Angus, onde os criadores
terão oportunidade de assistir a
uma palestra sobre a raça que é
a maior e mais representativa da
pecuária dos Estados Unidos.
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Angus:
o melhor
dos mundos
admirados do meio. Além de
grande conhecedor da raça,
ele também trabalha com sêmen, em sua empresa, a SoluQuando o pai pega o chapéu e a chave da
ção Genética. E ali não é apecaminhonete, a Manu, 12 anos, já sabe:
nas um vendedor de sêmens
é dia de percorrer fazendas selecionando
selecionados (representa, por
exemplo, uma premiadíssigado Angus. É dia de diversão.
ma cabanha argentina, a Três
im! Para o criador de seguida, a faculdade de agro- Marias, que gera sêmens de
Angus e especialista e nomia, na UFSM. A família é sucesso consagrado). Os clienpecuária Luis Felipe natural da pequena cidade de tes são unânimes: Felipe é um
Cassol e a filha Manu, grande Dona Francisca, RS. “Então técnico que foca nos clientes,
companheira de viagens pelo começamos com cria, no início estuda seus objetivos e recoBrasil, Argentina e Uruguai, cruzamento, foi quando adqui- menda os melhores acasalaestar no campo, avaliando rimos alguns ventres Angus mentos e sêmens. Acompanha
gado, ou mesmo participando pra produzir nossos touros, os nascimentos. Ou seja, faz o
de exposições, é sim o melhor e a partir daí começa nossa pacote completo.
dos mundos. Já dizia Confú- história de paixão ao Angus”,
Atividades a mil
cio: “escolha um trabalho que diz. A raça conquistou a famíPor tudo isso, a rotina é
você ama e não terás trabalho lia de cara: primeiro pela ferum só dia de sua vida”.
tilidade e habilidade materna, bem corrida. Pasmem: ele
O legado passado à filha - depois pela potencialidade de roda de 8 a 10 mil quilômee também ao filho, Guto, 25 produção de carne e precoci- tros por mês, atendendo a
anos, que trabalha na fazen- dade de acabamento, explica propriedade da família e as
da da família, a Corticeira Felipe. “Na Corticeira, bus- muitas cabanhas às quais
(de Itaqui, fronteira Oeste do co animais produtivos que se presta serviço técnico. Isso
RS), como administrador - adaptem ao meu sistema ex- em terras brasileiras, dennada mais é do que ele próprio tensivo de criação, mas que tro e fora do Rio Grande do
herdou do pai e do avô, Luiz tenham um tipo Angus bem Sul, e também em território
Anselmo Casssol. “Meu pai foi definido. Busco o belo produ- uruguaio e argentino. Avalia
e indica acasalamentos que
toda a vida agricultor. Morei tivo”, sintetiza.
façam uso dos touros da Sono campo até meus cinco anos
lução Genética. É por causa
e mantive a ligação desde enPacote completo
tão”, conta Felipe. Isso fez
Aos 47 anos, Felipe é não desse acompanhamento que
com que Cassol fizesse curso só um reconhecido criador, o que Felipe mais gosta de
técnico em agropecuária e, em mas um dos técnicos mais fazer é estar nas mangueiras
Por Marina Corrêa
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Fotos: Divulgação e acervo particular

selecionando vacas para acasalar ou selecionando terneiros para criar. Para alguém
tão apaixonado pelo que faz,
até os momentos de lazer são
regados a, no mínimo, cheiros
da natureza. “Adoro a natureza, sempre que posso incluo
nas viagens algum lugar legal
pra conhecer. Sou apaixonado
pelos meus filhos que, pela minha rotina, acabo não podendo estar tão presente quanto
gostaria. Então, quando estou,
tudo é muito intenso”, conta.
Excelência ou nada
Desde que assumiu a Cabanha Corticeira, sempre primou
pela excelência. Na década de
1990, a empresa dominou o
ranking de nacional de rústicos atingindo o pentacampeonato de forma consecutiva. “E
quando iniciamos com argola, a dedicação foi a mesma.
Em 2004, fizemos o primeiro
grande campeão na Expointer.
Nos últimos 10 anos, tivemos
a honra de ter nove grandes
campeões ou reservados na
Expointer e mais 14 grandes
campeões ou reservados nas
exposições de Uruguaiana,
Londrina e São Paulo, um feito relevante para uma cabanha que neste universo é ainda

Com os filhos, Manu e Guto; com o amigo e parceiro argentino Horacio Gutiérrez, da Três Marias, e examinando um terneiro, com Susana Salvador

muito jovem”, analisa.
Sucesso é consequência
A tarimba não vem do
nada. Felipe estuda e acredita que o contato com os criadores, a troca de experiências
com gente especializada auxilia muito no desenvolvimento
do trabalho. “Estou em todas
as etapas, do acasalamento à
seleção dos terneiros. Isso me
amplia o conhecimento genético, de como cada tipo de
vaca responde às características que os touros impõem.
Seleciono muitos, em todos
os lugares que ando, isso me
da consistência nas escolhas.
Desta forma, me responsabilizo por meus clientes gerando
confiança”, acredita.
Touros nacionais
Para alguns criadores, Felipe vai além: leva o exemplar
para apresentação na pista de julgamento, o que faz
com maestria. Nos últimos
anos, inclusive, treinou muitos cabanheiros, tratadores
e puxadores para este fim.
É mole, ou quer mais? “Sigo
querendo evoluir, buscando a
excelência no Angus. Temos
um grande desafio na Corticeira: provar que a genética
produzida no Brasil é tão
boa quanto a importada. Por
isso, estou trabalhando num
projeto em São Paulo, onde
estamos testando, avaliando
e gerando dados de DEPs de
terneiros produzidos por criadores brasileiros, com a meta
de provar aos usuários de genética Angus que temos aqui
o que o Brasil precisa. Vem
coisa boa por aí”, promete.
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A nova cerca elétrica
Antes era apenas a cerca elétrica, que já representava um enorme salto
de qualidade no manejo do gado nas propriedades. Mas agora, agregada
às tecnologias hoje existentes, a cerca elétrica fica muito, mas muito
maior, mais útil e viável e, óbvio, mais importante ao atingimento de
metas das áreas de pecuária, gerando menor investimento com maior
produção! Ou seja, é mesmo gigante!
Por Sérgio Dornelles Leães

A

cerca elétrica é uma tecnologia que não foge às leis
que explicam o fenômeno
da exponencialidade. Circulam
em grupos de WhatsApp vídeos
mostrando a aceleração exponencial das tecnologias na atualidade. Nos mostram exemplos
de como ela mudou, vai mudar
mais e cada vez mais rápido
as nossas vidas. Ilustram muito
bem exemplos de empresas que
de uma hora para outra veem
seu patrimônio desabar e outras
que têm um crescimento meteórico num espaço muito curto de
tempo.
A Lei de Moore, que disse:
“A quantidade de transistores
colocados em um mesmo espaço dobraria a cada 18 meses
sem modificar seu custo”, vem
se materializando desde 1965, e
respondendo por estas mudanças. Estamos vivendo uma era
em que, o que ontem foi ficção
científica, hoje é realidade. Existem inúmeros autores se referindo a este fato. Sim, mas a cerca
elétrica o que tem a ver
com isto?

ma de desenvolvimento e seu potencial de curto prazo. Invariavelmente quando a mesma deixa
de corresponder às expectativas
iniciais, o sentimento púbico por
ela cai no vale da desilusão. Entretanto quando esta tecnologia
está no vale desta curva, de novo
somos dominados por novas expectativas exageradas, só que
desta vez negativas, fazendo, assim, com que perca seu enorme
potencial transformador. A partir daí, depois de um longo caminho de desenvolvimento de metodologias, produtos de segunda
e terceira geração, ela se torna
madura e começa a ganhar um
público que crescente que é cada
vez maior exponencialmente”.
A cerca elétrica já faz muito tempo que superou esta fase
inicial. Em outros países é consagrada há muitos anos. Aqui no
Brasil existe uma série de justificativas para que o crescimento
na adoção à tecnologia ter sido
lento até agora. Esta ferramenta
aqui em nosso País ainda é pouco utilizada frente ao enorme
mercado que temos, principalmente pela falta de conhecimento que gerou experiências negativas. Outro
fator impor-

tante é que existe no mercado
uma profusão de equipamentos
de 2ª linha, que acabam por gerar mais refração.
A nova geração de eletrificadores da linha inteligente de alto
poder em “Joules de Energia Liberada”, associada ao monitoramento via Controle Remoto e
Voltímetro Indicador de falhas,
coloca a cerca num outro patamar de utilização.

Fotos: Divulgação

Sérgio Dornelles Leães

calculadoras e mapas. Mas com
o advento do GPS de mão, somado ao computador pessoal,
ganhamos velocidade absurda
do cálculo das áreas a serem
cercadas e projeção dos sisteFio ultra
Somando estes aparelhos mas. Posteriormente ganhamos
modernos, que se auto geren- a possibilidade de trabalharmos
ciam através do seu micropro- através de imagens de satélite,
cessador, com controle remoto ficando a tarefa de campo apeao recém-lançado do “fio ultra”, nas para complementar alguns
temos possibilidades de uso que dados. E hoje podemos fazer uso
revolucionam o manejo dentro de Drones, tanto para ter uma
das porteiras, e principalmente a visão geral da área, como para
Integração Lavoura Pecuária. E buscar as coordenadas de pona exemplo de outras tecnologias tos de difícil acesso, dando uma
que se tornaram exponenciais, agilidade nunca antes vista em
a cerca elétrica vem tendo seu nossos projetos. Neste exemplo
espaço incrementado através da mostro como um equipamento
sinergia proporcionada por ou- em sinergia com várias tecnotras ferramentas além da cerca logias embarcadas ou não, pode
ampliar nosso poder de fogo.
propriamente dita.
Nos primeiros projetos de
Acessórios
cerca, há alguns anos atrás, na
A cerca elétrica soma ao seu
medição das divisões de grandes
invernadas, tínhamos que fa- arsenal de equipamentos e aceszer uso de teodolitos, planilhas, sórios, como o novíssimo Fio Ul-

Curva Hype
Em
seu
livro:
“Oportunidades Exponenciais”, Peter Diamandis explica a “Curva Hype” que mostra
como se desenvolvem as
tecnologias antes de caminharem para a exponencialidade. “Depois que uma
tecnologia é lançada tendemos a
visualizá-la em sua forma final,
inflando exageradamente nossas
expectativas para seu cronogra-

tra, que pode energizar um trecho
de cerca com máxima eficiência
em até 3 mil metros, superando
o fio eletro plástico convencional
em 6X sua distância máxima que
é de apenas 500m. Isto somado
ao uso de quadriciclo para a instalação do mesmo na área projetada, proporciona portabilidade,
praticidade, flexibilidade, menor
esforço e principalmente rapidez tanto na montagem como na
desmontagem dos sistemas a
campo.
O amadurecimento do mercado, somado à adoção de novos
conceitos e acessórios modernos
como este, que facilitam a vida
do produtor fornecendo soluções
para diminuir custo de investimento e facilidades com a tão
difícil mão de obra, detona um
processo revolucionário dentro
da porteira. Essa revolução já
está acontecendo no campo, que
cada vez é mais pressionado a
aumentar a produtividade reduzindo custos. Isto porque com a
tecnologia, menos é mais!
Engenheiro, especialista em tecnologias
para pecuária. Proprietário da Tecno
Verde Soluções - Alegrete, RS

Leães montado em seu quadriciclo, estica o fio da cerca elétrica sem nenhum esforço e com muita facilidade

* Exponencial, no dicionário:
considerado acima do comum;
que tem grande ritmo ou variação;
que tem expoentes ou é relativo a
expoente; que tem expoente variável
ou indeterminado.
Traduzindo para melhor
entendimento: algo que agregado
às tecnologias existentes, fica muito,
mas muito maior, mais útil e viável e,
óbvio, mais importante!

Angus@newS
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Paixão pela Brasa
Grelhados, especialidade da chef Ligia Karazawa,
no Brace Bar e Griglia, do Eataly São Paulo
Fotos: Divulgação

nes e que estejam acontecendo
tantos eventos relacionados ao
churrasco. “O público consumidor é que ganha com estes
acontecimentos. A concorrência faz com que as empresas
estejam sempre interessadas
em novas tecnologias e no manejo adequado”, opina.

N

ascida no interior paulista – Presidente Prudente, chef executiva do
Brace Bar e Griglia, no Eataly
São Paulo, SP, Ligia Karazawa desde cedo descobriu-se
apaixonada pela brasa. Por
isso, não surpreende o sucesso
de seus pratos no Brace, restaurante especializado em grelhados - desde legumes, frutas,
até frutos do mar e peixes, sem
esquecer da carne gourmet Angus.
Ligia lembra que seu avô
era criador de gado de corte,
onde nasceu sua fixação pela
carne. Após estudar e trabalhar
na Europa por mais de 13 anos,
explica, “me identifiquei ainda
mais com as minhas raízes. Me
sinto muito feliz em pilotar um
restaurante que tem as brasas

como elemento principal”. No
Brace Bar e Griglia do Eataly
Brasil, afirma ela, “nossos protagonistas são sempre as matérias-primas, sobre brasas de
lenha ou carvão”.
Para Ligia Karazawa, trabalhar com a Carne Angus
Certificada é ter uma garantia
de qualidade, por seu sabor inigualável. “Há 30 anos, só conhecíamos a raça Nelore e somente há alguns anos pude ter
o prazer de trabalhar com uma
carne de altíssima qualidade
e um marmoreio excepcional.
Além do seu sabor, a carne Angus tem uma textura macia e
um padrão inigualável”, assinala a chef.
Ligia Kurazawa está muito
satisfeita com o crescimento
do mercado brasileiro de car-

Eataly no mundo
O nome Eataly nasceu da
fusão de duas palavras: Eat,
comer, e Italy, Itália,em inglês.
A ideia por trás do Eataly é
muito simples: reunir todos os
alimentos italianos de qualidade sob o mesmo teto, um lugar
onde você pode comer, comprar e aprender. Um gigantesco
empório com produtos de alta
qualidade.
O conceito do Eataly foi
criado em 2004 e, depois de 3
anos de pesquisa e planejamento, o Eataly abriu sua primeira
loja em Turim, na Itália em
janeiro de 2007. Desde 2004,
Eataly criou e comprou ações
de empresas de alimentos e bebidas de alta qualidade e hoje
tem ou é parceiro de mais de
19 empresas que produzem ou
distribuem alimentos italianos
de alta qualidade, incluindo:
água, bebidas não alcoólicas,
vinhos, carnes frescas, carnes
curadas, queijos, massas, do-

ces, assim como uma agência
voltada ao turismo gastronômico. Essas empresas fornecem aproximadamente 25%
dos produtos da mercearia,
enquanto os outros 75% são

fornecidos por mais de 2 mil
produtores. Existem 38 lojas
do Eataly espalhadas por quatro continentes.
Mais informações: www.
eataly.com.br

T-Bone Angus, especialidade da chef Ligia Karazawa,
só no Brace Bar e Griglia do Eataly São Paulo

