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Para espantar os fantasmas de 2016

José Roberto
Pires Weber

O ano de 2015 termina com um cenário conturbado, tanto para a política, como para a economia nacional. A cada semana, novas informações
surgem para embalar a tal crise, um movimento
que, fala-se, deve agravar-se em 2016. Sinceramente, o cenário não é favorável, mas estamos
longe da hecatombe alardeada. Pelo menos para
aqueles setores que não se paralisaram pelo discurso da crise e seguiram trabalhando arduamente por seus interesses. Porque não há vitória nem
lucro onde não há trabalho duro.
E foi exatamente isso que a Associação Brasileira de Angus fez em 2015 e seguirá fazendo
em 2016 e nos anos vindouros. Contra a crise e
os fantasmas que dela surgem, optamos por atacar. Se tudo indicava que o mercado interno teria retração, aderimos de forma pioneira à PGA

e abrimos as portas da União Europeia para a
carne Angus brasileira. Cruzamos o Atlântico
para propagar nosso produto aos mercados mais
exigentes do mundo em feiras internacionais, mas
também fomos para o campo em dezenas de encontros e seminários mostrar aos pecuaristas as
vantagens de produzir Angus.
Participamos de dezenas de exposições que
coroaram a genética nacional, e, em especial, de
uma Expointer excepcional, onde a Angus inaugurou novo espaço de convivência em sua Casa no
Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, RS.
E não poderíamos deixar de citar a temporada de
leilões da Primavera, que superou todo o pessimismo do mercado, elevou as vendas e confirmou a
força da agropecuária nacional.
Em 2015, também demos início a um tra-

Angus de olho no futuro

Esta é Natália, filha do técnico da Angus Adevolmir Lima da Silva (o Deva). A foto foi feita por ele,
na Cabanha Santa Vitória, do avô de Natália, no município de Capão Alto, SC.

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

balho minucioso que deve banir o carrapato dos
criatórios da raça e marcar um período de maior
fertilidade e sanidade dos rebanhos. Em paralelo a tudo isso, ainda preparamos uma campanha
institucional pela valorização do registro de reprodutores. Um trabalho que, sem dúvida, trará
retorno não apenas aos associados, mas garantirá
o futuro da raça.
Apesar da jornada de conquistas e avanços de
2015, sabemos que não é a hora de parar. É o
momento de seguir em movimento para não deixar que a alardeada crise de 2016 nos alcance.
Junte-se a nós nesse caminho de muito trabalho e
conquistas, e um feliz 2016 a todos!
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Cruzamento industrial
com Angus é melhor
Foto: Divulgação/ABS Pecplan

Por Nicolau Balaszow

O cruzamento industrial vem sendo empregado
no ramo cárneo brasileiro com o objetivo de
transformar a carne em um produto de alta
qualidade, e que esteja de acordo com as
exigências do mercado. De imediato constatase, através de pecuaristas que empregam a
técnica, que o cruzamento industrial trouxe
uma expressiva qualificação para o rebanho
de corte, e consequente ganho econômico.
O melhoramento genético que ocorre no
cruzamento de bovinos meio sangue taurino
com meio sangue zebuíno, e que mantém
uma alta heterose, é alternativa para os
produtores que procuram nichos de mercado
que fortaleçam e valorizem a sua mercadoria:
carcaças de alta qualidade.
O cruzamento industrial comprova a eficência genética da raça Angus no Centro-Norte do Brasil

O

Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne
bovina do mundo. Entretanto,
apesar de ser muito competitivo em relação a outros países,
o Brasil precisa incrementar a
produtividade do rebanho. O
sistema de produção precisa
ser aperfeiçoado e novos cruzamentos são realizados para
que a qualidade genética dos
animais seja sinônimo de excelência. Em suma, espera-se que
os bovinos produzidos de cruzamentos simples deem origem
aos produtos F1, meio sangue
zebuínos x meio sangue taurinos, com alta produção, maior
qualidade da carne e em menor
tempo, a fim de gerar o esperado retorno financeiro.
Angus na liderança
Partindo do ponto de vista
da Associação Brasileira de
Angus, e de seu Programa Car-

ne Angus Certificada, o maior
programa de produção de carne de qualidade do Brasil e um
dos maiores do mundo, nos
últimos anos o que se vê concretamente é o crescimento do
cruzamento industrial empresarial com ganhos quantitativos e qualificativos de todos
os segmentos da cadeia. “Na
técnica do cruzamento industrial, para o Brasil Central, é

Reynaldo Titoff Salvador

importante observar fatores
genéticos que, incialmente,
permitam a adaptação ao meio
em que os animais vão se multiplicar, além de dar preferência a animais moderados,
excluindo os reduzidos que
acumulam muita gordura ou
os muito grandes que demandam bastante energia para a
sua criação”, orienta o tradicional selecionador da raça
Angus e diretor do Programa
de Carne Angus Certificada,
Reynaldo Titoff Salvador.
Há dez anos, explica o dirigente, ocorreram alguns
percalços na escolha da genética e manejo, o que permitiu
constituir uma bagagem de
experiências e conhecimento,
resultando hoje no crescimento do cruzamento industrial
empresarial. Sendo que, quem
usa a técnica observa um incremento de ganhos quantita-

tivos em termos de quilos de
carne e número de terneiros
produzidos. Qualitativamente,
o que se vê é a escolha, a preferência pela raça e pela genética Angus, reconhecida pela
qualidade da carne, para a realização de cruzamentos com
zebuínos, produzindo um híbrido adaptado ao meio e que
atende à demanda da indústria
frigorífica e dos consumidores
mais exigentes. “E mais do
que tudo isso, o produtor rural
tem lucrado significativamente
com a utilização da técnica e
da genética Angus”, ressalta
Salvador.
Como recomendação, ele
orienta o pecuarista a procurar
profissionais experientes, para
auxiliar na hora da escolha do
tipo e padrão de animal, de
preferência oriundos do meio
em que vivem, para realizar o
cruzamento industrial. “É es-

perado que o produtor rural
não se aventure num processo
que ele desconhece e com consequências que podem levá-lo
a enfrentar perdas”, destaca.
A experiência do técnico
Do ponto de vista técnico, o
que se observa, especialmente
na região Central do Brasil, é a
expansão no uso desta prática,
destacando-se o Mato Grosso
do Sul, Goiás, Mato Grosso,
Pará, entre outros, onde os
produtores e técnicos já descobriram a eficiência da genética Angus. “É uma realidade
muito forte o emprego do cruzamento industrial e inúmeros
pecuaristas brasileiros, destas
regiões, de um modo geral,
vêm se beneficiando”, afirma
Tito Mondadori, zootecnista,
integrante do corpo técnico da

>>>
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Associação Brasileira de Angus e um expert, com larga experiência de campo no assunto.
Por outro lado, segundo
o técnico, acontecem ainda
alguns equívocos no manejo
destes animais, pois diversos
pecuaristas acreditam que o
trato dado ao zebuíno deve
ser o mesmo oferecido aos animais meio sangue resultantes
do cruzamento com Angus. O
exemplo mais flagrante é o fato
de os zebuínos não serem castrados com o objetivo de, em
um período de quatro anos, ganharem o peso necessário para
o abate. “No caso dos zebuínos
este tipo de manejo é válido
e muito válido, porque até os
três anos, estes animais ainda
possuem baixa libido, diferentemente do meio sangue que, já
aos cinco meses é um touro e
vai agir como tal. Assim, não
castrar o meio sangue interfere diretamente na estrutura de
carcaça, pois ao invés de estar
sendo preparado para o engorde, ele gasta energia nas montas, deixando de ganhar peso,
sendo que não existe cercado
que o detenha pelo tamanho de
sua libido diante das vacas no
cio”, explica Mondadori.
Angus se adapta
Desafio é o carrapato
O cruzamento é utilizado
no País para se alcançar rapidez nas características esperadas para determinado tipo
de rebanho e produzir animais
adaptáveis ao clima, sendo este
um grande desafio, devido à
distribuição geográfica e clima
diferenciado em várias regiões.
“É importante desmistificar a
ideia de que a raça Angus não
se adapta às condições de clima
do Brasil Central. A realidade
é que estes animais trabalham
bem cedo pela manhã e no final da tarde. O desafio concreto enfrentado pelo produtor,
portanto, não é o clima, mas

sim o carrapato, preocupação
constante pela sua capacidade
de infestação, e o pior é que
ainda não existe uma solução
eficaz para prevenir o problema”, orienta Mondadori que,
na sequência, diz existirem várias pesquisas em andamento
na busca de alguma descoberta
para o combate deste terrível
parasita. Para ele a solução já
existe: inseminação!
Qual o tipo ideal?
O tipo ideal de cruzamento
industrial é aquele que atenda,
por exemplo, aos preceitos exigidos pelo Programa de Carne Angus Certificada, onde a
carcaça deve atingir um bom
grau de acabamento, com cobertura de gordura homogênea, com peso aproximado de
280 kg, aos 15 ou 16 meses de
idade. “Ao alcançar estes requisitos os animais já podem
ser enviados aos frigoríficos
parceiros do Programa”, e o
técnico arremata dizendo que
o cruzamento industrial com
Angus é, hoje, um fato efetivo,
iniciado no Sul e que se expandiu para todo o País. “Nós,
da Associação Brasileira de
Angus, devemos nos orgulhar
pela dimensão alcançada com
o cruzamento industrial, especialmente, pelos benefícios
e oportunidades abertas pelo
Programa de Carne Angus
Certificada, que vem mudando
a realidade de caixa de muitos
produtores e satisfazendo necessidades da indústria além
de premiar os consumidores
pela qualificação da carne”,
sintetiza Tito Mondadori.
Unanimidade
entre os produtores
Na perspectiva do pecuarista e diretor executivo da Agropecuária Maragogipe, Wilson
Brochmann, com produção
concentrada no Mato Grosso
do Sul, a busca pelo cruzamen-

"Devemos nos orgulhar pela dimensão
alcançada com o cruzamento
industrial, graças ao Programa
Carne Angus Certificada"

Wilson Brochmann, experiência de 36 anos na realização de cruzamentos

to industrial no Centro Oeste
brasileiro é altamente crescente, sendo a raça Angus a que
tem apresentado a maior demanda por parte do produtor
rural destas regiões. “Atualmente, na região Central, se algum pecuarista oferecer bezerros de cruzamento industrial,
dificilmente ele não será Angus. Isto é, a raça Angus virou
sinônimo de cruzamento industrial”, garante Brochmann, ao
mesmo tempo em que ressalta
as qualidades da raça que superou, pelo segundo ano consecutivo, os seus concorrentes na
venda de sêmen.
O empresário, que realiza
inseminação artificial há 36
anos e é o atual vice-presidente da Associação Brasileira de
Angus, explica que o produtor
rural descobriu as facilidades
de realizar o cruzamento da
raça Angus com a Nelore, e se
vê usufruindo dos benefícios de
sua escolha acertada. “Já era
simples realizar a inseminação
artificial e, com o advento da
técnica de Inseminação Artifi-

Tito Mondadori

porte, foi iniciada uma nova
fase com o uso das raças britânicas (destaque para a raça
Angus) mais precoces, as quais
geram animais com melhor
terminação/acabamento
de
carcaça. “Devemos salientar
que a expansão do cruzamento industrial efetivamente se
deu com o incremento da inseminação artificial. Portanto, podemos considerar que
o surgimento do cruzamento
industrial é resultante de uma
procura por animais mais precoces no ganho em peso de
novilhos”, descreve Alexandre
Zadra, supervisor regional da
CRI Genética Brasil para os
estados do Acre, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Rondônia.
O cruzamento industrial
vem impulsionando a produção
de carne por área/ano, juntamente com a introdução das
dietas concentradas através
de confinamento ou semiconfinamento, onde se acelera o
processo de produção dos novilhos, abatendo-os um ano antes que os zebuínos.
A razão principal para se
fazer o cruzamento orientado entre raças é aumentar a lucratividade, através do aumenInseminação e britânicas: to da produtividade. O animal
resultante do cruzamento deo salto
Do ponto de vista da indús- verá combinar o elevado potria focada na área da reprodu- tencial de produção da raça de
ção animal, depois da primeira clima temperado com a adaponda do cruzamento industrial tação da raça tropical. Escoocorrida nas décadas de 80 e
90, com o uso de raças euro>>>
peias continentais de grande
cial em Tempo Fixo (IATF), o
processo é ainda mais seguro
e com excelentes resultados.
Portanto, não existem dificuldades substanciais na realização do cruzamento industrial,
sendo que todo o processo de
inseminação artificial pode
ainda ser terceirizado com as
empresas especializadas no
ramo e popularmente designadas de “barriga cheia”, observa Brochmann.
Somando-se aos predicados da raça no cruzamento
industrial, o Programa de Carne Angus Certificada oferece
bonificações tanto nos abates
normais quando e especialmente em seus concursos de
carcaças. “A realização dos
concursos se tornou um fato
importante para o pecuarista,
não só pelo ganho financeiro,
mas especialmente pela possibilidade de obter a confirmação de que ele está produzindo
dentro dos padrões estabelecidos pelo Programa, isto é,
gerando carne de excelência”,
arremata, dizendo que, a cada
ano, é notável o aumento do
número de produtores interessados em participar com seus
animais destes concursos.
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É muito desejável manter a
heterozigose alta, através do
cruzamento entre raças
em rebanhos comerciais
lhendo-se as raças apropriadas
para o cruzamento, o potencial
de produção e a adaptação
tropical dos animais cruzados
podem ser combinados ao seu
ambiente - quanto mais complementares forem as raças,
maior é a produtividade, e,
consequentemente maior a lucratividade.
“O cruzamento entre raças
ou heterozigose busca gerar
heterose, ou vigor híbrido, para
um grupo de características
comercialmente importantes,
particularmente de reprodução e sobrevivência. Ela proporciona um ganho gratuito

adicional que permite que a
produtividade dos cruzados exceda a produtividade de ambas
as raças-base”, diz o técnico.
Assim, explica Zadra, é muito
desejável manter a heterozigose alta, que é produzida somente através do cruzamento entre
raças em rebanhos comerciais.
Quanto maior a diferença na
frequência dos genes, maior a
heterozigose no animal cruzado.
No entendimento do supervisor da CRI, o ideal é que
todo produto gerado no Centro-Norte tenha metabolismo
apropriado para o sistema de

Alexandre Zadra

criação da fazenda. Para ser
uma matriz eficiente recomenda-se que a mesma tenha no
seu tipo sanguíneo até 50% de
sangue europeu, dessa forma
ela expressará todo seu potencial de precocidade sexual e
adaptabilidade para criar bem
um bezerro a pasto.
Já nos machos, produtos de
cruzamento, caso na dieta dos
mesmos após a desmama haja
suplementação com ração no
cocho, é adequado manter, no
máximo 75% de sangue eu-

ropeu em seu tipo racial para
quando se pretende fazer o
super precoce (confinamento logo após a desmama). Já
para serem recriados a pasto
e confinados na terminação é
sugerido que o grau de sangue
de europeu permaneça entre ½
e 5/8 de sangue europeu.
“Sempre preferimos o uso
de sêmen de reprodutores provados para gerar animais cruzados, pois caso o criador desejar fazer o cruzamento com
raças europeias, o uso de touros na monta natural requer
muito capricho com os reprodutores”, condiciona Zadra.
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Mudança de conceitos
Estudos relatam a preocupação de longa data dos
criadores brasileiros em promover seleção de animais visando somente às características relacionadas ao padrão
racial e na caracterização
das diversas raças zebuínas
relacionadas ao fenótipo do
animal (formato de cabeça,
tamanho e forma de orelha,
inserção de cauda e forma
de chifres etc.). O desenvolvimento da bovinocultura de
corte aguçou o interesse e
modificou o comportamento
e conceitos sobre as características padrão utilizados
para o método de seleção do
rebanho, dando origem a características que aumentam o
nível de desempenho produtivo do animal como a conformação, o aprumo, a linha de
dorso, a caixa torácica, musculosidade e as características sexuais entre outras.

Carne Angus salta para o mundo
No décimo segundo ano de existência do Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de
Angus, percebe-se a sua evidente consolidação. Diferentemente de outras propostas aventureiras ou de modismos,
o Programa Carne Angus é hoje uma
referência no mercado, uma realidade
confiável e competente para inúmeros
pecuaristas espalhados pelo Brasil, que
já se alinharam à proposta da Angus.
Entre os avanços, 2015 vai ser
marcado pelo reconhecimento oficial
do Programa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) e pela Confederação Nacional
da Agricultura (CNA), com o aval da
certificadora alemã TÜV Rheinland,
permitindo doravante a solidificação
da marca credenciada para mercados
internacionais. “Daqui para a frente e o
que já se observa é que as marcas “piratas” Angus estão desaparecendo das
gôndolas dos supermercados e açougues”, pontua Reynaldo Titoff Salvador, selecionador de Angus e diretor do
Programa, de cuja criação foi um dos
pioneiros.
Ainda sem a oficialização do Selo
de Certificação Angus junto à União
Europeia, o Programa já trabalhava

junto a mercados europeus, especialmente, em feiras como a de Anuga, na
Alemanha, e Sial, na França, onde foi
possível apresentar a qualidade da carne através de rodadas de degustação
aos visitantes e autoridades presentes
às feiras. Essas ações, entre outras, permitiram que, em conjunto com o frigorífico Marfrig, a exportação da carne
brasileira para o mercado europeu se
tornasse efetiva.
Para Salvador, com esses avanços
ganha a indústria nacional, a cadeia
produtiva e, especialmente, o produtor
que tem sido o maior beneficiado neste processo, com a valorização de seus
animais.
É preciso citar um outro fator decisivo para as pretensões do Programa:
o relacionamento com os pecuaristas,
visando a aproximação destes com o
Programa de Carne Angus Certificada, ganhou um novo impulso. “Durante
este ano realizamos visitas a mais de
50 produtores rurais em várias unidades da Federação, dando um retorno
sobre o que o Programa vem fazendo
junto à indústria frigorífica e dos mercados nacional e internacional”, lembra Salvador, registrando ainda que a
proposta de superar os 400 mil animais

Foto: Divulgação/Angus

Carne Angus brasileira servida na Feira de Anuga, na Alemanha

abatidos em 2015 foi alcançada.
Neste processo de ampliar os contatos com os pecuaristas nacionais foram
realizados concursos de carcaças que
alcançaram o expressivo número de 60
produtores inscritos para o abate de
3,5 mil animais no Paraná, Rio Grande
do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo
e Goiás. Além disso, foram promovidos
eventos técnicos, palestras e painéis
junto aos produtores e formadores de

opinião pública.
A notícia especial projetada para
2016 é a definitiva consolidação do
Selo Carne Angus Certificada para
o mercado nacional e internacional.
“Queremos neste ano que inicia participar de feiras e pretendemos avançar
nas negociações com o mercado da Índia e voltar a integrar a Sial, desta vez
na China, em maio próximo”, prospecta
o dirigente.
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Concurso de Carcaças Frigol

A

Fazenda Barreiro Grande, de Colômbia, SP, foi
a vencedora do 2º Concurso de Carcaças Angus de
São Paulo, realizado em 13 de
novembro pela Associação Brasileira de Angus e seu parceiro
no Programa Carne Angus Certificada, o frigorífico Frigol, em
Lençóis Paulista. A propriedade
vitoriosa pertence à Terral Agricultura e Pecuária. Registrou
93,12 pontos e atingiu peso mé-

dio de 233,84 kg (15,6@) por
novilha), todas com idade de até
15 meses.
A segunda colocação ficou
com o Sítio Santo Expedito, de
Durval Gonzaga, de Lençóis Paulista. O pecuarista obteve 91,31
pontos ao abater o lote de novilhas de 14 meses com peso médio
de 218,63 kg (14,6@). E em terceiro lugar ficou a Fazenda Rancho Grande, de Gildo Rebeschini
e outros, com 87,92 pontos e
peso médio de 209,69 kg (14@).
O concurso deste ano só realizou abate de novilhas e o desempenho geral foi excelente,
segundo o gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros. “Cada vez
mais criadores estão se conscien-

Fotos: Divulgação

tizando que os ganhos da cruza
com Angus são incomparáveis.
É esse casamento que rende as
carcaças mais bem acabadas e
a carne que o consumidor mais
exigente e capitalizado quer em
todos os países do mundo”, sintetizou Medeiros.
Já para o zootecnista
Maychel Borges, coordenador
regional do Programa Carne

Angus e um dos jurados do concurso, o elevado grau de padronização dos animais abatidos
chamou a atenção, sendo um
dos destaques do evento. Segundo o técnico, entre os animais
abatidos no concurso, 90,90%
eram dente de leite; 97,72%
foram certificados e 85,72%

apresentaram um acabamento
uniforme. O peso médio obtido
foi de 14,64@. O concurso realizado em São Paulo foi a penúltima do calendário anual de
Concursos de Carcaças Angus,
que contou neste ano com duas
etapas no RS, além de disputas
no MS e PR.

1º concurso de Goiás

Maragogipe vence no MS
A Agropecuária Maragogipe,
Wilson Brochmann, de Itaquiraí,
MS, venceu pela terceira vez o
maior concurso de carcaças Angus do Brasil. A competição, realizada no final de Outubro no Marfrig de Bataguassu, MS, reuniu
1.137 animais de 21 produtores
sul-mato-grossenses.
Os animais da Maragogipe foram os melhores entre os machos,
registrando peso médio de 357,46
kg (23,83 arrobas) para um lote
com idade média de 13 meses, e
rendimento de carcaça superior a
60%. O lote reservado campeão
é de Geraldo Aparecido Paleari,
da Fazenda Boa Sorte, de Campo Grande, MS. Os 40 machos
apresentados atingiram média de
304,37 kg (20,29 arrobas).
Nas fêmeas, a vitória veio
em dobradinha para dois lotes
de 25 novilhas da Maragogipe. O

lote grande campeão obteve peso
médio de 302,14 kg (20,14 arrobas) e o reservado, de 287,81 kg
(19,18 arrobas).
Destaque no cruzamento industrial Angus X zebu no Brasil, a
Maragogipe trabalha há mais de
quatro décadas no aprimoramento genético voltado ao acabamento de carcaça. O sucesso envolve
uma seleção criteriosa dos ventres
da raça Nelore através da DeltaGen, e escolha precisa da genética
a ser utilizada no cruzamento, explica Brochmann. A Maragogipe
obtém correto acabamento entre
os 13 e os 14 meses.
O Concurso de Carcaças de
Bataguassu foi destacada pelo
gerente nacional do Programa
Carne Angus, Fábio Medeiros, que
acompanhou os abates. “A grande adesão dos criadores comprova a expansão da raça na região,

consolidando Bataguassu como a
praça com maior número de participantes entre todos os concursos de carcaça Angus realizados
no Brasil. É empolgante ver esses
criadores disputando a prova no
detalhe da excelência de carcaça”, observou Medeiros.
Durante o concurso, o diretor
de Originação do Marfrig, José
Pedro Crespo, realizou destacou
a importância da parceria consolidada com a Angus, a qual definiu como uma autêntica relação
ganha-ganha. “Atividades como
esta mostram ao mercado não somente o potencial da raça Angus
para produção de carne de alta
qualidade, mas também a importância da construção de um trabalho conjunto entre produtores
e indústria para atender aos consumidores mais exigentes” qualificou Crespo.

Padronização em Bagé
Com um lote de 30 machos,
que atingiram peso médio de carcaça de 269,68 kg, a DMV Agropastoril, de Aceguá, foi a vencedora na categoria Angus Definido
do Concurso de Carcaças realizado no dia 6 de novembro, pela
parceria Marfrig e Associação
Brasileira de Angus, na planta do
frigorífico Marfrig, em Bagé, RS.
E nos exemplares Cruza Angus,
a vitória ficou com o pecuarista
Aloísio José Jacintho Cantão, de

Bagé, com 25 animais que obtiveram média de 265,09 kg.
O concurso proporcionou mais
um momento de integração entre pecuaristas que trabalham
com rebanho de alta performance, para a produção de carne de
qualidade junto ao Programa
Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, e
a indústria. A disputa destacou
a qualidade carniceira dos rebanhos da região da Fronteira

gaúcha e demonstrou o potencial
da Carne Angus produzida nas
pastagens do Rio Grande do Sul.
Segundo a coordenadora regional
RS do Programa Carne Angus
Certificada, Ana Doralina Alves
Menezes, que acompanhou a atividade, o destaque deste ano foi
para a padronização dos animais.
“O que vimos em Bagé foram lotes de excelente qualidade e apresentando padronização”, relatou
a técnica.

Um total de 11 produtores
apresentaram nada menos de
1.259 animais (794 machos inteiros e 465 fêmeas), com 933
exemplares certificados para o
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira
de Angus, no 1 º Concurso de
Carcaças de Mineiros, em Goiás, GO. A competição foi realizada na unidade do Frigorífico
Marfrig, nos dias 26 e 27 de
novembro.
Nas fêmeas, a primeira colocação ficou com a Fazenda
Santa Clara, de Itarumã, GO, de
propriedade de Gilmar Cândido
de Lima, com um lote de 51 animais, com peso médio de 267,67
kg, alcançando 86,56 pontos.
Em segundo lugar ficou a Fazenda das Flores, da MFG Agropecuária, de Mineiros. O lote de
90 animais registrou peso médio
de 240,21 kg, somando 98,89
pontos. E na terceira colocação
aparece a Fazenda Reunidas
Baungart, de Rolf Baumgart, de
Rio Verde, GO, com um lote de
126 animais, com peso médio
de 230,35 kg, alcançando 73,1
pontos.
E nos machos, a vitória ficou com a Fazenda Lageado,
de Osvaldo Evaristo Vilela, em
Santa Rita do Araguaia, GO. O
lote, formado por 49 animais,

com peso médio de 303,2 kg,
atingindo 81,22 pontos. Em
segunda colocação voltou a
vencer a Fazenda Reunidas
Baumgart, de Rolf Baumgart,
em Rio Verde, com um lote de
136 animais, com peso médio
de 293,53 kg, somando 79,52
pontos. E na terceira colocação, novamente a Vazenda Lageado, de Edmiundo Vilela, em
Santa Rita do Araguaia, com
um lote de 52 animais, com
peso médio de 301,34 kg, alcançando 78,65 pontos.
Para o coordenador regional do Programa Carne Angus
Certificada, Maychel Carvalho
Borges, o evento foi absoluto
sucesso. “Tivemos o maior concurso de carcaças já realizado
pelo Programa Carne Angus,
com carcaças padronizadas e de
alto padrão de qualidade”, avaliou o técnico. Borges ressaltou
que o concurso teve o comparecimento maciço de produtores
(participantes do programa e
interessados), representando um
enorme ganho e oportunidade
para esclarecer dúvidas e passar várias orientações, ajudando
o produtor a ter um animal de
qualidade que se enquadre nas
exigências do Programa, o que
contribuirá cada vez mais com
a utilização da genética Angus.
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Carne Angus mais perto do produtor
Fotos: Marco Quintana/Angus

A estratégia de maior aproximação entre o Programa Carne Angus
Certificada e seus produtores em todo o Brasil gerou frutos ao longo
de 2015 e deverá se intensificar em 2016. A ideia de fomentar a
relação entre estas duas pontas da cadeia da carne de qualidade,
levando mais informações do Programa aos criadores, esclarecendo
dúvidas e proporcionando aos participantes a possibilidade de se
tornarem formadores de opinião entre outros produtores, foi muito bem
recebida no mercado.
Por Alexandre Gruszynski

A

estrategia, composta por
visitas, ampliação dos
concursos e ações como
palestras e workshops por todo
o Brasil, foi criada para aproximar os produtores do Programa.
"Havíamos perdido o contato direto com os produtores e focado
100% na certificação do processo e qualificação do produto. Foi
o começo da retomada deste relacionamento", ressalta o gerente nacional do Programa Carne
Angus, Fábio Medeiros. Um dos
idealizadores do Programa de
Relacionamento com o Pecuarista, Fábio ratifica a intenção
da Angus de dar continuidade e
ampliar este projeto para 2016.
A coordenadora regional do
Programa Carne Angus, técnica
Ana Doralina Alves Menezes, que
atua no Rio Grande do Sul, destaca que havia uma demanda por
esse tipo de contato, que agora
está sendo suprida. “Os produtores pedem que se mantenha a programação de visitas às fazendas
também no próximo ano”, destaca ela, que realizou 12 visitas

a propriedades ao longo de 2015.
Nesses encontros a técnica
esclarece dúvidas e faz o produtor se sentir mais próximo do
Programa, ouvindo suas preocupações e dúvidas e informando-o
sobre as bonificações, as classificações de animais, e detalhes
de seu interesse na correta produção dos animais. E quando a
carcaça não foi classificada, os
motivos pelos quais animais não
foram classificados, como fazer
as correções devidas para melhorar o sistema de produção e
aumentar a renda da propriedade. “Paralelamente o técnico fica
conhecendo melhor os sistemas
de produção, nutrição, suplementação e confinamento, que são
muito variados dentro do RS,
ao mesmo tempo que auxilia o
produtor a otimizar seus resultados”, esclarece.
Com isso Ana Doralina pôde
constatar que no norte do Estado
e região de campanha a produção
é mais eficiente devido à nutrição
e o confinamento, resultado da
integração lavoura/pecuária. “Os
produtores dessas regiões tem
um giro mais rápido de produção,
uma realidade que não se via há

alguns anos”, constata.
Custo zero ao produtor
Um apoio sem nenhum custo
para o produtor, aliado à segurança de ter um técnico da Angus atuando junto aos frigoríficos participantes do Programa
Carne Angus. Isso estabelece um
elo de ligação entre o produtor e
o frigorífico, aproximando estas
duas pontas e dando transparência aos processos de classificação. Estes são os pontos que
o Coordenador Regional Lucas
José Soares Rosa, técnico que
atua nos estados de São Paulo,
Mato Grosso do Sul e Goiás, destaca como os mais importantes
nessa estratégia de visitas técnicas às propriedades.
Aliado a isto, continua Lucas,
“o bate papo direto com o produtor estreita a relação, tira as
dúvidas e esclarece como é feita
a classificação das carcaças dentro do frigorífico”. E tudo isto
o produtor tem graciosamente,
bastando para isso fazer parte
do Programa Carne Angus Certificada, criando Angus ou meio
sangue Angus, produzindo animais jovens e com espessura me-

World Angus Secretariat
A Associação Brasileira
de Angus esteve presente à
reunião do World Angus Secretariat, o encontro das Associações nacionais de criadores de Angus - realizada de 14
a 24 de Outubro no México.
O evento teve a presença do
gerente nacional do programa
Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros. O World Angus
Secretariat México 2015 teve
três momentos p de 14 a 18
em Chihuahua, de 18 a 22 em
Durango, finalizando em Ma-

nas de criadores de 27 países
criadores da raça, de todos os
continentes.
Criado em 1969, o Secretariado Internacional de Angus tem o objetivo me facilitar
o desenvolvimento de negócios
e a troca de informações entre
as várias sociedades e associações de criadores de Angus
pelo mundo. Realizado a cada
dois anos, o evento garante inFábio Medeiros no México em outubro
tegração entre associados dos
zatlán, de 22 a 24 de Outubro. principais criadores de Angus
Estiveram no encontro cente- e do mundo pecuário.

Fábio Medeiros

Ana Doralina Menezes

Maychel Borges

Lucas Rosa

diana de gordura. Durante o ano
Lucas realizou mais de 22 visitas
a propriedades e pretende ampliar este número em 2016.

entre o Programa Carne Angus e
o produtor também é muito enfatizado por Maychel. “Explicar
para o produtor como a indústria
faz avaliação e como o técnico
acompanha as fases do processo
são passos importantes, trazendo
confiança ao produtor”. Outro
ponto destacado pelo técnico é
que as visitas fazem com que o
produtor se sinta mais próximo
da Associação. “Porque aqui, ao
contrário do Sul, o produtor está
mais distante da Associação e o
trabalho do técnico propicia que
o produtor se sinta mais integrado, mais reconhecido, mais participante desse conjunto”, avalia
o técnico.

Um espetáculo
Um resultado espetacular é
como o Coordenador Regional
Maychel Carvalho Borges, técnico que atua nos estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás, avalia este trabalho de
aproximação, que iniciou há um
ano. “Agora a coisa se inverteu.
No início nós procurávamos o
produtor, e agora é ele que nos
procura para tirar dúvidas, ter
mais esclarecimento”.
O estreitamento da relação

Homenagem

Fotos: Divulgação

As criadoras Carla Sandra
Schneider (Cabanha Santa Bárbara, São Jerônimo, RS) e Susana
Macedo Salvador (Cia Azul, Uruguaiana, RS) foram homenageadas com o Troféu Destaque Feminino Rural 2015 da Federação da
Agricultura do Rio Grande do Sul
(Farsul). Carla Sandra recebeu o
Troféu Pioneira Rural e Susana,
que além de criadora é presidente
do Conselho Técnico da Angus, o
Troféu Técnica Rural. A comenda
foi entregue em evento no dia 30
de novembro, na sede da Farsul,
em Porto Alegre, RS.
O troféu é organizado anual-

mente pelo Fórum de Produtoras
da Farsul, chegando à sua 15ª
edição. Destaca, em 10 categorias,
mulheres que ao longo do ano fizeram a diferença em suas atividades
relacionadas ao agronegócio.
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Teste de Progênie: sêmen disponível

Por Eduardo Fehn Teixeira

F

oram oficialmente apresentados, em 25 de novembro, na central Progen, em
Dom Pedrito, RS, os seis touros
selecionados para participar do
Teste de Progênie Angus 2015,
que já tem sêmen disponível aos
criadores. O encontro reuniu
técnicos da Angus, pecuaristas
e integrantes do comitê de criadores que acompanha a avaliação, entre eles representantes da
Associação Brasileira de Angus,
Embrapa e Associação Nacional
de Criadores (ANC) – Herd Book
Collares, além de dirigentes da
Progen e da Alta Genetics.
Para a presidente do Conselho
Técnico da Angus, Susana Macedo Salvador, o encontro foi muito
produtivo, com debates, além do
Teste de Progênie, também sobre
vários outros temas do interesse
da área de melhoramento genético. Segundo ela, os touros foram
criteriosamente revisados, e além
de serem superiores na avaliação
genética, presentam bom apelo
comercial.
Presentes criadores de Santa
Vitória do Palmar, Alegrete, Quaraí, Santiago, Uruguaiana, Santa
Maria no RS e de Cascavel, PR,
além dos técnicos da Angus Flávio Montenegro Alves, Fabio Azeredo, Dimas Rocha e Fernando
Velloso, da Assessoria Agropecuária FFVelloso & Dimas Rocha,
responsável pela Coordenação

Técnica do projeto/seleção dos
touros, Fabio Medeiros e Mateus
Pivato, e Fernanda Kuhl – coordenadora do Promebo, pesquisadores Fernando Cardoso e Bruna
Sollero, da Embrapa, Jorge Duarte, da Alta Genetics e Fábio
Barreto, da Progen.
Na ocasião, Fernando Velloso realizou breve apresentação
do histórico do testes anteriores
e do atual. Os principais assuntos discutidos foram os critérios
para seleção dos touros do teste, o cronograma do trabalho, a
necessidade de já na temporada
2015/2016 obter dados de resultados em IATF, e as atuais
características demandadas pelo
mercado de inseminação para reprodutores Angus.
Segundo observou Velloso,
nas edições anteriores do teste
participavam animais oriundos
de Exposições e Promebo. Em
2015 somente animais superiores no Promebo foram candidatos a participação do teste. Cronograma: para ele, é necessário
antecipar o trabalho de seleção
dos animais, pois no formato
atual as doses estão disponíveis
muito tarde na estação reprodutiva (dezembro). Muitos rebanhos vem antecipando o ínicio
da estação reprodutiva para outubro ou novembro. Ficou a sugestão para 2016 dos touros já
estarem selecionados na Expointer (1º de setembro), pois assim
haverá maior distribuição de doses. E para que esta antecipação
ocorra será necessária à disponibilização da listagem “Touros
Jovens SA” previamente, viabilizando a revisão dos animais
em julho e agosto. Esta situação
foi percebida antes do inicio do
trabalho do Teste 2015, mas foi
definido iniciar com este “atraso” a protelar o trabalho por um

ano; Gene “Homozigoto Preto”
- ficou a sugestão para os criadores que testem seus melhores
animais para Gene Homozigoto
Preto (Teste GeneStar Black,
Zoetis). Existe grande preferência do mercado de inseminação
por touros sem gene vermelho e
esta informação pode ser obtida
previamente à revisão a campo
dos animais. Facilidade de parto
- incluir nos critérios de seleção
pelo menos um touro com genética de baixo peso ao nascer (facilidade de parto); Distribuição
das doses - logo após a reunião
já haviam sido feito pedidos totalizando mais de 850 doses dos
touros selecionados.
Fernanda Kuhl, do Promebo,
apresentou brevemente o PAD
(Programa de Acasalamento Dirigido) e disponibilizou o serviço
de forma gratuita para os rebanhos que usarem os touros do
Teste de Progênie em rebanhos
controlados no Promebo. Esta é
uma ferramenta disponível pela
primeira vez para fins de testes
de progênie da raça e pode contribuir em muito para otimização
do uso dos touros jovens em rebanhos produtores de genética.
Os seis touros Angus selecionados para o Teste de Progênie
Angus já estão com sêmen disponível na Progen para os criadores
interessados, que devem buscar
informações diretamente com
a Assessoria Agropecuária, no
e-mail: contato@assessoriaagropecuaria.com.br ou em 51.9835
8100. O sêmen está disponível
tanto para rebanhos participantes do Promebo como também
para comercialização para rebanhos comerciais.
Para Fábio Barreto, diretor
da Progen, a apresentação agradou aos presentes, gerando uma
boa expectativa. Ele acredita que,

Técnicos Angus em Ação
No dia 18 de novembro,
o técnico da Angus Fernando
Velloso desenvolveu palestra sobre Produção de Reprodutores e
as possíveis áreas de atuação do
médico veterinário, durante a Semana Acadêmica promovida pelo
Curso de Veterinária da Ulbra. O
evento ocorreu na Ulbra, em Canoas, RS.

O técnico da Angus Luiz Walter Leal Ribeiro realizou no dia
3 de novembro, no Núcleo Angus
de Livramento, Palestra para reciclagem dos criadores e esclarecimento de dúvidas da ANC –
Herd Book Collares e Promebo.
Este evento contou com o apoio
da coordenadora do Promebo,
Fernanda Kuhl, e da superinten-

dente substituta da ANC, Sílvia
Freitas.
Também em Livramento, Luiz
Walter Ribeiro organizou no dia
18 de setembro, evento com palestra da veterinária do Programa
Carne Angus Certificada Ana Doralina Menezes, que falou sobre
Perspectivas do mercado de carnes e evolução da carne Angus.

Foto: Divulgação/Angus

em maio de 2017, já sejam conhecidos os primeiros resultados.
“É um trabalho muito importante para conseguirmos melhorar
a genética da raça no Brasil. O
desafio é termos os melhores animais com genética adaptada ao
ambiente nacional”, explicou o
dirigente.
Os reprodutores foram selecionados dentre os cem integrantes do grupo de touros jovens
superiores do Promebo. A seleção começou considerando os
59 exemplares com índice final
acima de 20. Dos selecionados,
cinco são exemplares pretos e
um vermelho. O destaque desses
touros é que eles têm uma boa

Novo técnico
no Programa
Carne Angus

Gabriel Beltrão Schopf
é o mais novo funcionário
do Programa Carne Angus
Certificada. Natural de Bossoroca, RS, é médico veterinário formado pela Urcamp,
em Bagé, RS, em 2011. Seu
cargo é Técnico do Programa Carne Angus Certificada
e iniciou atividades em 1º de
dezembro de 2015.

caracterização racial, aprumos
corretos e avaliação genética superior.
Os seis touros pertencem às
seguintes propriedades: Estância Tradição, de Santa Vitória do
Palmar (RS); Fazenda Rio da
Paz, de Cascavel (PR); Cabanha
Cantagalo, Santana do Livramento (RS); Cabanha Santo Antão, de Alegrete (RS); Cabanha
São Xavier, de Tupanciretã (RS);
e Tradição Azul, de Quaraí (RS).
Doses de sêmen desses touros já
estão à disposição dos criadores.
A projeção é que 500 doses por
touro sejam para a realização do
teste e outras duas mil para comercialização no mercado.

Novo Técnico
de Fomento

Desde novembro de 2015,
Mateus Pivato é técnico de fomento da Angus. Aos 28 anos
de idade, é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade de Passo Fundo (UPF),
com Mestrado em Zootecnia área de concentração Produção
Animal - pela Ufrgs.
Mateus tem experiências nas
áreas de Zootecnia e Medicina
Veterinária, com ênfase na Criação de Bovinos de Corte, atuando principalmente nos temas:
Qualidade de Carcaça Bovina,
Crescimento Animal e Doenças
Infecciosas.
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Touro bate recorde no CP CRV Lagoa

O

touro Rana 078 Pionner 502 (Tibagi 078),
propriedade dos criadores Rodrigo Ernest Arnt e Nilo
Arnt (filhos do selecionador de
Angus Ivo Arnt Filho, de Tibagi, PR), foi o grande vencedor
da oitava edição da Prova para
touros Angus, realizada pelo
Centro de Performance (CP) da
central CRV Lagoa em 2015. A
prova, desenvolvida em Sertãozinho, SP, foi concluída no final
de novembro, e o touro Rana
registrou o recorde considerando todas as edições anteriores
da prova, atingindo 19.370 de
pontuação. É o maior resultado
obtido desde que o CP come-

Foto: Divulgação

SP, registrou 12.449 pontos.
Segundo Ivo Arnt Filho,
o resultado fixado pelo touro
realmente surpreendeu. Essa
foi a segunda vez que a família participou do CP. Para ele,
o bom desempenho é resultado
de cruzamentos genéticos de
sucesso. “Fizemos um investimento alto na vaca e acertamos no touro”, justificou, com
simplicidade, Arnt Filho.
Ao todo 34 touros Angus
participaram da avaliação,
sendo que os nove primeiros
Rana 078 Pionner 502
çou a ser realizado, em 2007. com 13.567 pontos, e o terceiro, classificados foram a leilão,
O segundo colocado, touro S2 apresentado na prova pelo sele- no dia 5 de dezembro, na sede
Prime Cut 1450 Priority 7283, cionador Vicente Julio Costa, da da empresa, em Sertãozinho.
da Agropecuária HJ S.A., ficou Eco Angus, de Cerqueira Cesar, Ao todo, integraram esta edi-

ção do Centro de Performance
CRV Lagoa, 451 animais de
60 diferentes criadores, de 10
estados brasileiros, das raças
Angus, Nelore, Tabapuã, Sindi, Senepol, Braford e Devon.
Outros destaques do CP CRV
Lagoa também foram contratados pela CRV Lagoa: S2
Prime Cut 1450 Priority 7283,
de Agropecuária HJ SA (Angus) e Orfeu da Fumaça 817,
da Agropecuária Fumaça Ltda
(Angus). Para o ativo técnico
Cristiano Leal, responsável pela
prova, o bom desempenho dos
animais no Centro de Performance mostra a boa adaptação,
superando as expectativas.

Angus com média de R$ 41,4 mil
Entre todas as raças colocadas em pista no dia 5 de dezembro, no IX Leilão Virtual do
Centro de Performance (CP)
da Central CRV Lagoa, a tourada Angus fez a festa. Foram
ofertados 60 touros de diversas
raças (Angus, Braford, Devon,
Nelore, Nelore Mocho, Sindi e
Tabapuã), mas o grande destaque foi a comercialização de
oito touros Angus, pela maior
média geral do evento: R$ 41,4
mil. Os animais mais valorizados foram os três touros Angus,
vendidos 50% e com garantia
de contratação pela central:

Lote 01 – RANA 078 PIONNER 502 (TIBAGI 078)
– teve sua valorização em R$
98.400,00 e foi adquirido 50%
por Olivier Van Haren. Ele tem
o maior índice CP entre todos
animais que já participaram em
todas as edições do CP CRV Lagoa, é destaque para todas as características avaliadas inclusive
AOL (Área de Olho de Lombo)
e EGS (Espessura de Gordura
Subcutânea) MARM (Marmoreio), outro ponto forte é seu pedigree fechado em genética SAV.
Lote 02 – S2 PRIME CUT
1450 PRIORITY 7283 – teve sua

valorização em R$ 110.400,00
e foi adquirido 50% por João
Pedro Bottura. Touro de equilíbrio impressionante é fechado
em genética americana, também
é o primeiro filho de SAV Priority em coleta no Brasil.
Lote 05 – ORFEU DA FUMAÇA 817 – teve sua valorização em R$ 67.200,00, arrematado em 50% no leilão por José
Luiz de Oliveira. Destaque absoluto para carcaça é o numero 01
para Musculatura.
O Centro de Performance
A CRV Lagoa se utilizou de

seu know-how em avaliações genéticas e conhecimento de mercado para desenvolver um centro
de avaliações de jovens reprodutores que se iniciou no ano 2000,
com o CAT, e, em 2008, deu início ao Centro de Performance
CRV Lagoa, cujo objetivo é avaliar jovens reprodutores oriundos
de diversas regiões do País para
características de valor econômico e funcionalidade.
Dessa forma, os reprodutores que se destacam em cada
edição contribuem diretamente
na produção de carne, pois as
avaliações garantem identificar

animais com destacada performance para as características
de desempenho, somados a
equilíbrio entre as avaliações
de carcaça (avaliadas por ultrassonografia) e CPM (Conformação, Precocidade e Musculatura). O resultado final são
reprodutores de elevada eficiência produtiva, que garantem
complementariedade e desempenho na medida certa, indo
ao encontro da necessidade da
nossa pecuária moderna.
Informações: 16 2105.2234,
cp@crvlagoa.com.br ou www.crvlagoa.com.br

CADASTRO DOS TÉCNICOS ANGUS 2015/2016
Nome

Telefone

E-mail

Cidade/ Estado

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

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

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

Lages/ SC
Lages/ SC
Arapongas/ PR
Cachoeira do Sul/ RS
Pelotas/ RS
Porto Alegre/ RS
Alegrete/ RS
Vacaria/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
São Borja/ RS
Pelotas/ RS
Cascavel/ PR
Santana do Livramento/RS
Uruguaiana/ RS
São José do Rio Preto/ SP
Promissão/ SP
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OPINIÃO

Teste de Progênie vale a pena participar?
1.153,63 (R$ 794,05 a mais
do que utilizando os touros
com alta acurácia).
O produtor usuário do
Promebo®, de uma maneira
geral, utiliza touros Jovens?
ste ano a Associação Não! Isto pode ser observado
Brasileira de Angus, o através da idade média dos
Promebo® e a Embrapa touros listados no Sumário
vão apoiar o Teste de Progê- 2015/2016, que é de 16 anos,
nie com animais da raça An- ou seja, o criador prefere utigus, que será realizado pelas lizar touros com um número
centrais Alta Genetics/Progen. considerável de filhos avaliaMesmo que, nesta edição, o dos, e por consequência com
teste será realizado por em- alta acurácia, do que animais
presas privadas, este é o quinto mais jovens, com acurácia baiteste de progênie realizado na xa. Considerando que a vida
raça Angus, onde touros testa- média de um touro em central
dos nas edições anteriores se é de 12 anos, estão sendo uticonsagraram como bons re- lizados, nos rebanhos avaliaprodutores da raça, com filhos dos, genética de touros que já
avaliados em vários rebanhos. morreram e que provavelmenPorém, nem todos os touros te possuam filhos, no mercado,
testados desempenharam tão geneticamente superiores a
bem e, em função disto, vêm à eles. Em contrapartida, quantona questionamentos se vale a do observamos a idade média
pena testar animais jovens e os dos touros classificados com
benefícios de participar como Deca 1 para Índice Final no
usuário/avaliador desta gené- Sumário (INDF) (figura 1),
tica em teste. Pretendemos, 68% deles possuem menos
com este artigo, demonstrar de 12 anos. Indicando que, de
os benefícios da utilização de certa forma, estão sendo utilitouros jovens em programas de zados touros jovens, mas não
melhoramento genético.
com a intensidade desejada.
Vale a pena testar animais
Com o uso de touros mais
jovens? Sim! Testes de progê- velhos, é possível obter pronie são essenciais em progra- gresso genético nos rebanhos
mas de melhoramento genéti- avaliados? Sim! Confirmanco, pois permitem alavancar os do o que dissemos acima, poganhos reduzindo os interva- demos afirmar que 68% dos
los entre gerações. E se existe touros classificados como
progresso genético dentro dos Deca1 para INDF tem idade
programas, é altamente pro- inferior a 12 anos, ou seja, são
vável encontrar filhos ou ate animais que provavelmente esnetos de touros com maior tão “em atividade” e que lemérito genético do que seus vam a raça a progredir genetiprogenitores. Muitos progra- camente. Diferente dos touros
mas utilizam esta ferramenta, com Decas mais elevadas, que
como a ANCP (Associação tendem a ser mais velhos (fiNacional de Criadores e Pes- gura 2), e que podem já ter
quisadores), que realizou um sido animais superiores, mas
estudo comparando três touros com o progresso genético, esNelore, com alta acurácia, que tes acabaram sendo superados
constavam em seu sumário do por animais mais jovens com
ano de 2013, com três touri- maior mérito genético.
nhos jovens que participaram
Touros jovens sempre serão
do Teste de Progênie em 2009. superiores aos seus progenitoFicou constatado que animais res? Nem sempre. Existem cajovens tiveram um ganho de sos onde os touros jovens não
1,1 kg por geração e um re- são superiores aos seus pais,
torno econômico médio de R$ porém esperamos que isto não
Por Fernanda N. Kuhl
e Nathanael R. Montanez

E

ocorra na maioria das vezes.
Comparando o mérito genético
dos touros pais com os touros
filhos destes nas Decas 1, 2 e 3
para INDF, foi observado que
os filhos Deca 1 foram superiores, em média, 4 pontos no
INDF em relação ao touro pai.
Já nos filhos Deca 2 e 3 esse
progresso foi de 1,1 e 0,38 respectivamente. E isto é o progresso genético da população,
através das gerações. Outro
fato relevante é que 70% dos
touros Deca 1 são filhos de

touros classificados com Deca
1, 2 e 3 para INDF.
O progresso genético existe, entretanto são necessárias
decisões quanto à intensidade
que queremos este progresso.
Produtores que acreditam nos
programas de melhoramento
genético devem, sim, participar
dos Testes de Progênie, pois esses testes trarão ganhos para
os rebanhos participantes, com
a obtenção de uma genética de
ponta por um preço acessível,
gerando animais mais produti-

vos dentro do nosso ambiente,
e para toda a cadeia da carne
que, afinal de contas, este é o
nosso produto final, a carne de
qualidade superior. E para chegar nele, precisamos produzir
com qualidade e rentabilidade.
Informe-se. E participe!

Fernanda N. Kuhl – Médica
Veterinária – Coordenadora
Promebo®
Nathanael R. Montanez - Médico
Veterinário – Estagiário Promebo®

Figura 1: Número de touros em cada uma das Deca’s e quantidade
de touros com menos de 12 anos nas respectivas Deca´s.

Fonte: Sumário de touros ANC/Promebo® 2015/2016 – Aberdeen Angus & Brangus.

Figura 2: Idade média dos touros em cada uma das Deca’s.

Fonte: Sumário de touros ANC/Promebo® 2015/2016 – Aberdeen Angus & Brangus.
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MELHORAMENTO GENÉTICO

O final de 2008 marca o início de operações no
Brasil da Central Solução Genética (Solução
Genética Importação e Exportação Ltda.),
com sede em São Luiz Gonzaga, RS. Com o
intuito de contar com pessoas preparadas e
reconhecidas pelo mercado, comercializando
com exclusividade a genética superior da
premiadíssima cabanha argentina Três Marias,
a família Gutierrez, proprietária da cabanha,
vislumbrou grande potencial em três amigos do
meio: Luis Felipe Cassol, Horacio Manuel Lopez
e Caubi Vincensi. Propôs então aos três a criação
de uma empresa para este fim, apostando e
dando crédito à performance dos amigos.
Por Eduardo Fehn Teixeira

N

ascia aí um novo conceito em comercialização
de genética. “Sabíamos
que não tínhamos como competir com as grandes centrais, e
na verdade jamais foi essa nossa intenção. A única forma de
conquistar o mercado era nos

Felipe Cassol com Horácio Gutierrez

Fotos: Divulgação

Paixão que virou negócio

Luiz Felipe com Susana Salvador

rando reprodutores eficientes
e competindo junto com nossos
clientes em destacadas exposidiferenciarmos pela qualidade ções, em contato permanente
genética dos touros da Três Ma- com as cabanhas e com os anirias, e principalmente pela for- mais Angus. Nosso compromisma de vender, pelo atendimento so é com o sucesso de nossos
direto aos criadores”, diz Luis clientes”, diz Manolo.
Felipe Cassol. “Eu e Manolo
Assim, conforme Felipe,
há muito trabalhávamos com Manolo e Caubi, o segredo do
Angus, e essa experiência foi sucesso da central Solução
fundamental. Não vendíamos Genética, sem dúvida, foi fazer
somente. Na maioria dos casos de nossa paixão um negócio.
indicávamos o uso do sêmen, “Hoje temos o reconhecimenestudando e promovendo aca- to da maioria das cabanhas de
salamentos específicos de acor- Angus do País, nos tornamos
do com o foco de cada cliente”. referência em qualidade e prinPara Felipe Cassol, este modelo cipalmente responsabilidade, e
foi fundamental para potencia- é com este compromisso que
lizar as qualidades dos touros, seguimos elegendo novos toue no embalo ficou evidente a ros, e dando sequência à nossa
qualidade dos produtos gerados caminhada muito particular,
por nossos acasalamentos su- sempre na ponta deste fundageridos, e o sucesso de nossos mental segmento de sêmen e
clientes foi o nosso sucesso.
de genética superior no Brasil”,
“Desde que começamos a avalia Luis Felipe Cassol.
trabalhar, ainda em 2007, optamos pelo modo personalizaSucesso construído
do em nossa relação com os
Conforme os amigos, quanclientes, porque sabíamos que do a Solução Genética começou
essa seria nosso diferencial a atuar no Brasil, não imagináno mercado”, aponta Manolo. vamos até aonde poderíamos
Ele observa que foi muito importante nesta missão o fato
de pertencerem a famílias de
criadores, de cabanheiros, e
por isso com profundo conhecimento não só da produção
de carne de qualidade, mas das
necessidades, problemas e soluções nos atendimentos. “Nosso
constante objetivo de superação é nossa principal motivação para seguir trabalhando
Márcio Sudati Rodrigues
com planteis comerciais, ge-

chegar. Hoje percebemos que
fomos longe, construindo nossas relações com os criadores,
e nos tornamos a empresa que
mais aporta genética Angus
destinada a planteis puros do
País. E nossa contribuição é
visível pra quem acompanha a
raça Angus nestes últimos anos.
E é com este mesmo espirito, de
fornecer também ao Uruguai
genética consistente e provada,
que vamos iniciar os trabalhos
naquele vizinho país.
“Acreditamos que podemos
agregar muita qualidade aos
planteis do Uruguai, e fazer lá
o mesmo sucesso obtivemos no
Brasil”, dizem os proprietários
da Solução Genética. “Sabemos que não existe melhor caminho para alcançar o maior
potencial genético-econômico,
que o uso de inseminação artificial. Cabanheiros e criadores
que pretendem atingir elevados níveis de produção, rodeios
mais homogêneos, padronizados, de elevado valor, e produzir
reprodutores com menos custos e menores riscos, obtendo
maior controle reprodutivo de

seus rebanhos, estão descobrindo as enormes vantagens
de trabalhar com a Solução
Genética”, apontam os amigos e proprietários da empresa, afirmando que “nós temos
as ferramentas para conseguir
isso, com um forte compromisso com a qualidade seminal e os
melhores touros que o mercado
pode oferecer”, garante Luis
Felipe Cassol.
E para que o mercado avalie, três touros representados
pela Solução Genética foram,
respectivamente, primeiro, segundo e terceiro colocados no
Ranking de Pais da Associação
Brasileira de Angus: Candeleiro
em primeiro, Maxi em segundo
e Zorzal na terceira colocação.
A exemplo de muitos outros
selecionadores que trabalham
com o apoio da Solução Genética, Marcio Sudati Rodrigues,
da Agropecuária Nemitz e integrante do Conselho Técnico
da Associação Brasileira de
Angus, diz que utiliza sêmen e
embriões disponibilizados pela
Solução Genética, deste seu início, no melhoramento da raça
Aberdeen Angus PO e em cruzamentos. “Assim agregamos
fenótipo e desempenho a nosso plantel e geramos animais
equilibrados e produtivos, que
nos proporcionam um negócio
rentável, competitivo e a produção de carne de alta qualidade,
garantindo a eficiência na pecuária de corte que buscamos”,
sentencia.

Manolo, Fabrício e Adevolmir Silva (Deva)
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NÚCLEOS

Irajá Cibils assume
Centro Litorâneo

Núcleos a mil
O Diretor de Núcleos da
Angus, Carlos Augusto de
Souza (leia-se Fazenda do
Chimarrão, em Cachoeira do
Sul), destaca a importância
das atividades dos núcleos de
criadores de Angus em todo o
País. “É fundamental que os
criadores se reúnam, troquem
informações e conheçam as
propriedades da região, pois se
a raça Angus já vai muito bem,
com a união dos criadores vai

se aperfeiçoar ainda mais”,
resumiu o dirigente, parabenizando os núcleos de Angus pelas ações realizadas em 2015.

Só dá Angus em SC
O selecionador e técnico
gaúcho Irajá Barreto Cibils
(leia-se Fazenda Refúgio,
em Arambaré, RS), é o novo
presidente do Núcleo CentroLitorâneo dos Criadores de
Aberdeen Angus. A eleição e
posse ocorreram no dia 7 de
dezembro, em Porto Alegre.
De pronto, Cibils já programa um dia de campo em
sua propriedade para abril
de 2016. Até lá, ele pretende
fazer algumas reuniões com

sua diretoria para organizar
o grupo e marcar alguns eventos comerciais. “Vamos nos
esforçar para que o criador
participe e só tenha a ganhar
nas compras de seus insumos
e na venda de seus animais”,
sintetizou o novo dirigente.
Ele destaca ainda a maior
participação dos produtores
no Programa Carne Angus e
quer linkar maior número de
rebanhos ao Promebo visando o melhoramento genético

dos rebanhos.
Seu vice é Rene Percy
Frantz; Dir. Administrativo e Financeiro: Fabrício
de Azevedo Velho; Dir. de
Marketing: Carla Sandra
Schneider; Secr. Executivo:
Rodrigo Cibils. Conselho
Administrativo: Sérgio Colaço da Silva, João Bade
Wolf e Leo Fraga Warszawsky. Conselho Fiscal: Mathias Lemos Velho e Breno
Azevedo Terra.

Melhoramento genético em Livramento
O Núcleo de Criadores de
Angus de Santana do Livramento, com o apoio do técnico
Luiz Walter Ribeiro, promoveu
no dia 03 de novembro, do corrente ano, um encontro aberto
aos Criadores e demais interessados na raça. O evento contou
com a presença da Superintendente Adjunta da Associação
Nacional de Criadores “HerdBook Collares” (ANC), Silvia
Freitas, a qual destacou alguns
dos assuntos que mais geram
dúvidas entre os criadores, e os
discutiu com o público durante uma palestra que abordou
as vantagens do uso da área
restrita do site da ANC, prazos para comunicações, emolumentos e demais assuntos referentes ao Serviço de Registro
Genealógico (SRG). A Coordenadora do Promebo, Fernanda

Kuhl, também esteve presente
na ocasião, onde apresentou os
benefícios e vantagens obtidas
pelos usuários do Programa de
Melhoramento, esclarecendo
também as dúvidas mais frequentes entre os pecuaristas.
Para a ANC, foi uma excelente

oportunidade para aproximarse dos criadores que já utilizam
o SRG, bem como daqueles que
estão iniciando seu rebanho registrado, pois este contato possibilita esclarecer as dúvidas
existentes entre eles, bem como
mantê-los atualizados.

O Ano de 2015 para os Criadores de Angus de Santa Catarina termina com a raça em alta,
sendo a mais procurada e desejada pelos produtores de terneiros,
especialmente, que conseguem
os melhores preços nas feiras e
leilões. Segundo o presidente do
Núcleo de Criadores de Angus de
Santa Catarina, Dorival Carlos
Borga (leia-se 3 Marias Agronegócios, em Videira, SC), como
forma de difusão da raça Angus, em 2015 foram realizadas
duas exposições ranqueadas pela
Angus, uma em Braço do Norte
e a outra, já tradicional, em Lages. Essas feiras reuniram o que
a raça tem de melhor em SC, encantando a todos pelo alto padrão
genético dos animais. Braço do
Norte com 47 animais julgados e
Lages com 83 animais nas pistas
de julgamento de argola, além dos
28 trios de rústicos.
Borga relata que o Núcleo
participou também na Feira e
Festa do Colono, em Itajaí e em
Criciúma, na feira Agroponte.
“Foram oportunidades de aproximar a raça Angus em regiões
promissoras. Ao mesmo tempo,
em Criciúma foi realizada uma
palestra sobre o Programa Carne Angus Certificada, pelo Técnico da Angus em SC, Adevolmir
Lima da Silva, e também participamos do dia de Campo em Palmeira, promoção da Epagri de
Lages, com a presença de mais de
80 produtores interessados em investir em Angus, pelas vantagens
competitivas na hora da comercialização. Na ocasião a palestra
foi minha”, diz.
Nos leiloes de reprodutores,
Borga aponta que a Angus lide-

Dorival Carlos Borga

rou, com 30 % sobre o total de
animais comercializados, com
preço médio superando em 15
% as demais raças e fechando
na média de R$ 10.815,00. Nos
leilões de terneiros nas feiras promovidas no estado catarinense, o
terneiro Angus certificado foi o
mais procurado, registrando os
maiores preços, na ordem de até
20% superiores aos demais terneiros cruzados.
Segundo ele, os frigoríficos
credenciados pela Angus, Frigorifico Verdi, de Pouso Redondo, e o
Frigorifico São João, de São João
do Itapiriú, ainda não conseguem
abater o número de animais necessários para atender à demanda
do mercado consumidor, que vem
crescendo dia a dia. Desta forma,
o Núcleo Catarinense de Angus
vem intensificando seus trabalhos
no sentido de coordenar a cadeia
produtiva de terneiros e de terminadores, levando informações
e demonstrando as vantagens da
raça e os resultados financeiros
possíveis no mercado.
O dirigente prospecta que
em 2016, os trabalhos e atividades serão ainda maiores, porque
a raça vem ganhando espaço e os
produtores acumulando vantagens. “A Angus é a raça que mais
cresce em Santa Catarina, e o Núcleo já conta com um total de 38
associados”, sentencia Borga.
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EXPOSIÇÕES

Lages, uma mostra que cresce

S

ob a condução do jurado
argentino Ariel Macagno, a Exposição de Angus de Lages, SC foi realizada
de 13 a 18 de Outubro, no Parque Contadinheiro. O juiz avaliou 75 animais, expostos por
10 criadores. A Grande Campeã de argola foi exposta por
Fazenda Brasil Florestal, de
Nivaldo Dzyekanski, de Itaiópolis, SC, que também apresentou o Grande Campeão.
Nos rústicos, compareceram à
mostra 28 trios apresentados
por 10 expositores.
O jurado Ariel Macagno

destacou que acompanha feiras e exposições no Brasil há
nove anos e percebeu o quanto
os animais vêm melhorando.
Segundo ele, “os animais daqui
podem competir com igualdade com os animais da Argentina, país com tradição na criação da raça Angus”. O criador
Nelson Serpa, proprietário da
Fazenda Renascença, de Campos Novos, SC, ficou muito
satisfeito com os prêmios de
campeã vaca adulta, melhor
fêmea rústica PO e a Reservada de Grande Campeã Angus.
O terceiro melhor macho foi

Foto: Divulgação/Angus

Grande Campeã

apresentado por Dorival Borga, da 3 Marias Agropecuária,
de Videira, SC.
Para o criador gaúcho Luiz
Felipe Cassol, presente à mostra,

Grande Campeão

Santa Catarina tem clima favorável à criação do Angus Puro,
mas os criadores daqui precisam identificar o melhor padrão
zootécnico – o tipo ideal - para

viabilizar a criação sustentável
da raça. Segundo Cassol, a busca da qualidade de carne exige
boa genética e persistência no
trabalho de seleção.

DADOS DOS ANIMAIS CAMPEÕES DE LAGES
Argola

Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC

Terceira Melhor Fêmea
Nome: FLORIPANA ANITTA TE08 CANDELERO
Tat: TE08 Registro: O176732 DENTE: DL
Nasc: 27/02/2014 Idade: 594 Dias - 19 meses

Peso: 637 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 1070
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: RINCON VANDA TE1489 DEL SARANDY
Criador: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Expositor: STEPHANY MARTINS MELO DOS SANTOS
Estabelecimento: FAZENDA FAXINAL Cidade:
URUPEMA /SC
MACHOS
Grande Campeão
Nome: BF EDRUS DA BRASIL FLORESTAL TEI245
Tat: TEI245 Registro: O162828 DENTE: 6
Nasc: 26/11/2012 Idade: 1052 Dias - 35 meses
Peso: 1060 Perímetro Escrotal : 47 Ponderal:
1010
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: TRES MARIAS 7176 HORNERO 6290

Estabelecimento: FAZENDA SÃO RAIMUNDO
Cidade: ÁGUA DOCE /SC

Cidade: CAPÃO ALTO /SC
MACHO PC

Cidade: CURITIBANOS /SC
FÊMEA PO

TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 17 - Tat 141 / 133/ 126 Nasc: 2012
Expositor: AGROPECUÁRIA MAFRA S.A.
Estabelecimento: FAZENDA TAMANDUÁ
Cidade: CANOINHAS /SC
MELHOR MACHO PO
LOTE 18 - Tat 216 Nasc: 2013
Expositor: PAULO VIEIRA BRANCO
Estabelecimento: FAZENDA PAI JOÃO

TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 19 - Tat 309/ 311 / 306 Nasc: 2013
Expositor: FABRÍCIO A. FÁVARO DE ALMEIDA COSTA
Estabelecimento: ESTÂNCIA VELHA
Cidade: CURITIBANOS /SC
MELHOR TOURO PC
LOTE 19 - Tat 309
Expositor: FABRÍCIO A. FÁVARO DE ALMEIDA COSTA
Estabelecimento: ESTÂNCIA VELHA

TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 28 - Tat TE152/ 149/ 140 Nascidos: 2013
Expositor: AGROPECUÁRIA MAFRA
Estabelecimento: FAZENDA TAMANDUÁ
Cidade: CANOINHAS/SC

Reservada de Grande Campeã
Nome: ILUMINADA DA ESPERANÇA TEI02
Tat: TEI02 Registro: O167410 DENTE: 4:
Nasc: 05/10/2012 Idade: 1104 Dias - 36 meses
Peso: 733 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 660
Pai: SAV NET WORTH 4200
Mãe: SAV EMBLYNETTE 8071
Criador: JAIRO EVERTON BERNARDON
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA Cidade:
CAMPOS NOVOS /SC

FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: BF FANNY DA BRASIL FLORESTAL
Tat: TE285 Registro: O167737 DENTE: 2
Nasc: 19/09/2013 Idade: 755 Dias - 25 meses
Peso: 676 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 900
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Mãe: BUDI DA BRASIL FLORESTAL
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC

Rústicos
MACHO PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 18 - Tat 233 / 231 / 216/ 214 Nasc: 2013
Expositor: PAULO VIEIRA BRANCO
Estabelecimento: FAZENDA PAI JOÃO
Cidade: CAPÃO ALTO /SC
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 15 - Tat 102 / TE113/ TEI106 Nasc: 2013
Expositor: FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS MENDES

Reservado de Grande Campeão
Nome: SÃO RAIMUNDO TEI96 FANDANGUEIRO
PAYADOR
Tat: TEI96 Registro: O170665 DENTE: 4
Nasc: 24/06/2013 Idade: 842 Dias - 28 meses
Peso: 1011 Perímetro Escrotal : 42.5 Ponderal:
1200
Pai: TRES MARIAS 6241 PAYADOR TE
Mãe: TRES MARIAS 6764 ROSA NEGRA 521
Criador: FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS MENDES
Expositor: FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS MENDES

TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 32 - Tat TE176/ TE178/ TEI154 Nasc: 2013
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA

Estabelecimento: FAZENDA SÃO RAIMUNDO
Cidade: ÁGUA DOCE /SC
Terceiro Melhor Macho
Nome: ENFATICO TEI123 DA 3 MARIAS TEI - FREE S
Tat: TEI123 Registro: O170732 DENTE: 2
Nasc: 15/06/2013 Idade: 851 Dias - 28 meses
Peso: 1053 Perímetro Escrotal : 46.5 Ponderal:
1240
Pai: SAV FREE SPIRIT 8164
Mãe: SAV PRISCILLA 3346
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS Cidade: VIDEIRA /SC

Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS / SC
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 25 - Tat 254/ 251 / 248 Nasc: 2014
Expositor: PAULO VIEIRA BRANCO
Estabelecimento: FAZENDA PAI JOÃO
Cidade: CAPÃO ALTO / SC
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 32 - Tat TE178
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS / SC

Mostra de Rústicos Angus de Livramento
Durante a Expofeira de Santana do Livramento, RS, realizada nos dias
15 e 16 de Outubro, foram apresentados 10 trios de quatro expositores. O
jurado foi Diego Granne.
MACHOS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 7 - Tat 854/ 853/857 Nasc: 2013
Expositor: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE
BARROS
Estabelecimento: CABANHA LA COXILHA
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 9 - Tat 3905/3825/3785 Nasc: 2013
Expositor: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA

Expositor: GUILHERME DE OLIVEIRA CORRÊA DE
BARROS
Estabelecimento: CABANHA LA COXILHA
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS

Tat C363 Nasc: 2012
Expositor: JOSÉ AZHAURY MACEDO LINHARES
Estabelecimento: AML AGROPCUÁRIA
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 8 - Tat 3889/3829/3803 Nasc: 2013
Expositor: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA
Estabelecimento: CABANHA CANTAGALO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

MACHOS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat C363/ C325/C327 Nasc: 2012
Expositor: JOSÉ AZHAURY MACEDO LINHARES
Estabelecimento: AML AGROPCUÁRIA
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

FÊMEAS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 4 - Tat 1004/ 1011/1088 Nasc: 2014
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: CABANHA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS

MELHOR MACHO PO
LOTE 7 - Tat: 857 Nasc: 2013

MELHOR MACHO PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 3 - Tat 1168/1022/ 1023 Nasc: 2014
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY

Estabelecimento: CABANHA CANTAGALO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

Estabelecimento: CABANHA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 1 - Tat 1081/ 1150/ 1017 Nasc: 2013
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: CABANHA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO / RS
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 4 - Tat 1011 Nasc: 2014
Expositor: LUIZ PEDRO DUARTE ESCOSTEGUY
Estabelecimento: CABANHA SOSSEGO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO /RS
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Exposição de Primavera de Uruguaiana
Foto: Divulgação/Angus

Realizada entre 1º e 4 de Outubro, a Exposição de Primavera de Uruguaiana, RS – integrante do ranking regional, teve
como jurado o criador gaúcho Luis Felipe Ferreira da Costa. Na
pista do parque da Associação Rural, o juiz apontou os campeões entre 23 animais apresentados por seis criadores. Entre
os destaques, a Grande Campeão da criação da Cabanha Rincon del Sarandy, de Uruguaiana, RS, apreentada pela Estância
Guarita, de Sérgio Malheiros da Fonseca, Alegrete, RS. Nos
Machos, pontificou a Cabanha São Bibiano, de Antonio Martins
Bastos Filho, de Uruguaiana, RS.
FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: RINCON PODEROSA TE2330 DEL SARANDY
Tat: TE2330 Registro: O172685
Nasc: 01/08/2013 Idade: 792 Dias - 26 meses
Peso: 708 ALT: 1.35 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 890
Pai: RINCON PAISANO TE 163 DEL SARANDY
Mãe: RINCON BALONÊ 955
Criador: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA Cidade: ALEGRETE /RS
Reservada de Grande Campeã
Nome: SÃO BIBIANO IAIÁ 7454
Tat: 7454 Registro: O175908
Nasc: 23/09/2013 Idade: 739 Dias - 24 meses P
Peso: 652 ALT: 1.32 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 880
Pai: CARUMBÉ RED GRINGO 1315
Mãe: SÃO BIBIANO IAIÁ 6766

Grande Campeã

Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO
Cidade: URUGUAIANA /RS
Terceira Melhor Fêmea
Nome: CIA.AZUL PURPURINA 2967
Tat: 2967 Registro: O181102
Nasc: 20/08/2014 Idade: 408 Dias - 13 meses ALT: 1.23
Peso: 445 ALT: 1.23 Est. Gest.: Vazia Ponderal: 1090 EGS:
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Mãe: CIA.AZUL 1765 CIA.0772 GMRA G.CANYON
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA Cidade: ALEGRETE /RS
MACHOS
Grande Campeão

Grande Campeão

Nome: SÃO BIBIANO GRINGO 7405
Tat: 7405 Registro: O175904 DENTE:
Nasc: 02/10/2013 Idade: 730 Dias - 24 meses
Peso: 952 ALT: 1.35 Perímetro Escrotal : 44336
Pai: CARUMBÉ RED GRINGO 1315
Mãe: SÃO BIBIANO ÉRICA 6664 Ponderal: 1300 EGS:
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO
Cidade: URUGUAIANA /RS
Reservado de Grande Campeão
Nome: FP SANTA ÂNGELA 291 BRIGADIER FP122
Tat: FP291 Registro: O181891
Nasc: 15/09/2014 Idade: 382 Dias - 12 meses ALT: 1.25
Peso: 520 Perímetro Escrotal : 36 Ponderal: 1360
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE

Mãe: FP SANTA ÂNGELA 122 QUEBRANTADOR 446
Criador: FREDERICO FITTIPALDI PONS
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONS
Estabelecimento: CABANHA SANTA ÂNGELA
Cidade: URUGUAIANA /RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: RITO SAV 2282 TELLECHEA
Tat: 2282 Registro: O171138 Nasc: 01/11/2013
Idade: 700 Dias - 23 meses Peso: 840 ALT: 1.34
Perímetro Escrotal : 45 Ponderal: 1200
Pai: SAV 707 RITO 9969
Mãe: EVER DO CARUMBÉ 1809
Criador: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO
Cidade: URUGUAIANA /RS

Exposição de Bagé aponta vencedores
O jurado Fábio Barreto apontou os grande campeões da Exposição de Angus de Bagé, realizada de
08 a 18 de Outubro, no Parque da
Associação Rural. Um total de 13
trios, de sete expositores, compareceram à mostra.
MACHOS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 2 - Tat 1927/ 1919 / 1917 Nasc: 2013
Expositor: P.A.P LAGA PRETA
Estabelecimento: FAZ. SANTA MARIA DA LAGOA
PRETA
Cidade: BAGÉ /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO

LOTE 3 - Tat L10/ L03/ L02 Nasc: 2013
Expositor: ROBERTO SILVEIRA COLLARES
Estabelecimento: CABANHA RECREIO
Cidade: BAGÉ /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 5 - Tat 1732/1696 / N1672 Nasc: 2013
Expositor: CHALET AGROPECUÁRIA LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA CHALET
Cidade: BOTUCATÚ /SP
MELHOR MACHO PO
LOTE 3 - Tat L02 Nasc: 2013
Expositor: ROBERTO SILVEIRA COLLARES
Estabelecimento: CABANHA RECREIO
Cidade: BAGÉ /RS

MACHOS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 9 - Tat R0167/ R036/ R009 Nasc: 2013
Expositor: LEONILDO ANOR PÖTTER
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA QUIRÍ
Cidade: DOM PEDRITO /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 8 - Tat 21/ 12/ 06 Nasc: 2013
Expositor: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS
Estabelecimento: FAZENDA OURO PRETO
Cidade: PEDRAS ALTAS /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 10 - Tat C238/C210 / C125 Nasc: 2013
Expositor: FRANCISCO DE PAULA CARDOSO JR. E

FILHOS
Estabelecimento: FAZENDA DA BARRAGEM
Cidade: DOM PEDRITO /RS
MELHOR MACHO PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 9 - Tat R036 Nascidos: 2013
Expositor: LEONILDO ANOR PÖTTER
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA QUIRÍ
Cidade: DOM PEDRITO /RS
FÊMEAS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 13 - Tat L11/ L07 / L101 Nasc: 2013
Expositor: ROBERTO SILVEIRA COLLARES

Estabelecimento: CABANHA PÉ DA SERRA
Cidade: BAGÉ /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 12 - Tat O1796/ O1801/ O1758 Nasc:
2014
Expositor: CHALET AGROPECUÁRIA LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA CHALET
Cidade: BOTUCATÚ /SP
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 13 - Tat L07 Nascidos: 2013
Expositor: ROBERTO SILVEIRA COLLARES
Estabelecimento: CABANHA PÉ DA SERRA
Cidade: BAGÉ /RS

Exposição de Rústicos de Cachoeira do Sul
A Exposição de Angus de Cachoeira do Sul, RS, realizada entre
1º e 18 de Outubro, teve como jurado Ricardo Firpo, que avaliou 16
trios pertencentes a seis criadores.

TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 6 - Tat R331, R325, R317 Nasc : 2013
Expositor: ÂNGELO DOMINGOS ZANELLA
Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

MACHOS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 1 - Tat 32/ 30 / TE31 Nasc: 2013
Expositor: FAZENDA SÃO JOÃO
Estabelecimento: FAZENDA SÃO JOÃO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

MELHOR MACHO PO
Lote 5 - Tat: R319 - Nasc: 2013
Expositor: ÂNGELO DOMINGOS ZANELLA
Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 3 - Tat R465 / R448 / R386 Nasc: 2013
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS

MACHOS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 8 - Tat R437/ R434 / R422 Nasc: 2013
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ

Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 11 - Tat 0328 / 0306 / 0303 Nasc:
2013
Expositor: LUÍS HENRIQUE CASTAGNINO SESTI
Cidade: CABANHA SEIVAL DEL TORO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 10 - Tat 0312/ 0320/ 0302 Nasc: 2012
Expositor: LUÍS HENRIQUE CASTAGNINO SESTI
Estabelecimento: CABANHA SEIVAL DEL TORO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
MELHOR TOURO PC
LOTE 8 - Tat R434 Nasc: 2013

Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
FÊMEAS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 14 - Tat 75/ TE63/ TE62 Nasc: 2014
Expositor: FAZENDA SÃO JOÃO
Estabelecimento: FAZENDA SÃO JOÃO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 15 - Tat TE64, 1041, 52 Nasc: 2014
Expositor: FAZENDA SÃO JOÃO
Estabelecimento: FAZENDA SÃO JOÃO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
MELHOR FÊMEA PO

LOTE 14 - Tat 75 Nasc: 2014
Expositor: FAZENDA SÃO JOÃO
Estabelecimento: FAZENDA SÃO JOÃO
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
FÊMEAS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
Tat Q275, Q318, Q274 Nasc: 2012
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ,
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
MELHOR FÊMEA PC
Tat: Q318 Nasc : 2012
Expositor: JORGE DE LARA E OUTROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA CHALÉ,
Cidade: CACHOEIRA DO SUL /RS
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Exposição de Rio Grande
Realizada no Parque Filinto Eládio
da Silveira, entre 9 e 16 de novembro, a
Exposição de Angus da cidade de Rio
Grande, RS, teve com jurado o criador
Juliano Severo de Leon, com apoio do
técnico da Angus, Luis Sérgio de Faria. Ele avaliou um total de 12 trios
RUSTICOS - MACHOS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 5 - Tat 453, 389, 384,487 Nasc: 2012
Expositor: JOÃO CARLOS SPAGNOL
Estabelecimento: ESTÂNCIA CAIUBÁ
Cidade: RIO GRANDE / RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 3 - Tat 188, 182,177 NASC: 2014
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA
Estabelecimento: CABANHA ARANDÚ
Cidade: RIO GRANDE /RS

inscritos por seis expositores. Entre os
animais de argola, a grande campeã foi
exposta por Aury Celso Lima Lopes,
Cabanha Canaã, Rio Grande. Segundo
o diretor da Associação Brasileira de
Angus, Ronaldo Zechlinski de Oliveira
(Cabanha Arandú), também foi realiza-

TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 4 - Tat BW290, BW272, BW261 Nasc: 2013
Expositor: JOÃO FRANCISCO BADE WOLF
Estabelecimento: FAZENDA SANTA MARIA
Cidade: TAPES /RS
MELHOR MACHO PO
LOTE 5 - Tat 487 Nasc: 2012
Expositor: JOÃO CARLOS SPAGNOL
Estabelecimento: ESTÂNCIA CAIUBÁ
Cidade: RIO GRANDE /RS

Cidade: TAPES /RS
MELHOR TOURO PC
LOTE 8 - Tat 2475 Nasc: 2013
Expositor: JOÃO FRANCISCO BADE WOLF
Estabelecimento: FAZENDA SANTA MARIA
Cidade: TAPES /RS

do o 13º Leilão Angus Grande do Sul. O
destaque foi a venda do touro Tat 1285
da Arandú, para Marcolino do Amaral
Brancão, por R$ 9.300,00. Nas fêmeas,
Jalves da Rosa Teixeira, adquiriu a vaca
TE 103, da Cabanha Canaã, de Aury
Lopes, por R$ 5.250,00.

MACHOS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 8 - Tat 2475 ,2425, 2374 Nasc: 2013
Expositor: JOÃO FRANCISCO BADE WOLF
Estabelecimento: FAZENDA SANTA MARIA
Cidade: TAPES /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 11 - Tat 569, 560, 580 Nasc: 2012
Expositor: SULIMAR NUNES FARIAS

Estabelecimento: AGROPECUÁRIA PROTEÇÃO
Cidade: RIO GRANDE /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 7 - Tat 2458, 2439, 2355 Nasc: 2013
Expositor: JOÃO FRANCISCO BADE WOLF
Estabelecimento: FAZENDA SANTA MARIA

FÊMEAS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 12 - Tat P04, P02, P01 Nasc: 2013
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA
Estabelecimento: CABANHA ARANDÚ
Cidade: RIO GRANDE /RS
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 12 - Tat P01 Nasc: 2013
Expositor: RONALDO ZECHLINSKI DE OLIVEIRA
Estabelecimento: CABANHA ARANDÚ
Cidade: RIO GRANDE /RS

Resultados da Expofeira de Alegrete
Um total de 12 expositores, que levaram 48 trios às pistas, participaram da Exposição de Rústicos Angus da Expofeira de Alegrete, RS. O
evento, realizado de 13 a 18 de Outubro no Parque do Sindicato Rural, teve
como jurado Luis Rafael Lagreca.
MACHO PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 22 - Tat TE080/ TE068 / TE060 Nasc: 2013
Expositor: SUCESSÃO SÉRGIO SANTOS SANTANA
Estabelecimento: MAPOCHO AGROPECUÁRIA LTDA
Cidade: QUARAÍ/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 31 - Tat: 748 / 723 / 698 Nasc: 2012
Expositor: ANA LUIZA E FLÁVIO ALVES
Estabelecimento: CABANHA SANTO ANTÃO
Cidade: ALEGRETE/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 19 - Tat 1440 / 1416 / 1411 Nasc: 2013
Expositor: JORGE ARISTÍDES ARGERICH DO AMARAL
Estabelecimento: FAZENDA PADRE REUS

Cidade: ALEGRETE /RS
MELHOR MACHO PO
LOTE 8 - Tat FIV29
Expositor: HEITOR ETCHEPARE NETO
Estabelecimento: FAZENDA IPÊ
Cidade: ALEGRETE /RS
MACHO PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 44 - Tat 1030 / 1028/ 995 Nasc: 2013
Expositor: ANA LUIZA E FLÁVIO ALVES
Estabelecimento: CABANHA SANTO ANTÃO
Cidade: ALEGRETE/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Lote 36 - Tat 3431/ 3391/ 3387 Nasc: 2013
Expositor: TARUMÃ AGROPECUÁRIA

Estabelecimento: FAZENDA QUERÊNCIA
Cidade: ALEGRETE /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 37 - Tat 1015/ 1008 / 1004 Nasc: 2013
Expositor: ANA LUIZA E FLÁVIO ALVES
Estabelecimento: CABANHA SANTO ANTÃO
Cidade: ALEGRETE/RS
MELHOR MACHO PC
LOTE 37 - Tat 1004 Nasc: 2013
Expositor: ANA LUIZA E FLÁVIO ALVES
Estabelecimento: CABANHA SANTO ANTÃO
Cidade: ALEGRETE/RS
FÊMEAS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 4 - Tat 5651 / 5639 / 5621 Nasc: 2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ/RS

TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 2 - Tat FIV6813 / FIV6803 / FIV6807 Nasc:
2014
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 3 - Tat TEIA405 / 2504/ TE2417 Nasc: 2013
SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 4 - Tat 5651 Nasc: 2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ/RS
FÊMEAS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE: 6 - Tat: G176/13/ G080/13 G032/13
Nascidos : 2013

Expositor: TIAGO DORNELES DUTRA
Estabelecimento: FAZENDA SANTA RITA
Cidade: ALEGRETE/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 7 - Tat: R115 / R129 / R111 Nascidos:
2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 5 - Tat: 1045 / 1031 / 1033 Nascidos:
2014
Expositor: COND. AGROP. FAZENDA DAS CATURRAS
Estabelecimento: FAZENDA DAS CATURRAS
Cidade: ALEGRETE /RS
MELHOR FÊMEA PC
LOTE 7 - Tat: R115 Nascida: 2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI/RS

Campeões de Argola da ExpoToledo, PR
Realizada entre 8 e 12 de Outubro, em Toledo, no Paraná, a ExpoToledo teve como jurado o técnico da Associação Brasileira de
Angus, Adevolmir Silva. Ele julgou 30 animais de argola, pertencentes a cinco expositores. Destaque para os animais da Reconquista
Agropecuária, de José Paulo Dornelles Cairoli, que venceu nos machos, e para a Estância Ponche Verde, de José Filipon, Garaniaçu,
PR, que se consagrou grande campeão nas fêmeas.
FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: EPV PATIENCE 1256
Tat: 1256 Registro: O157905
Nasc: 15/08/2012 Idade: 1150 Dias - 38
meses
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR Est.
Gest.: Prenha
Mãe: EPV PATIENCE 862
Criador: JOSÉ FILIPPON
Expositor: JOSÉ FILIPPON

Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
Reservada de Grande Campeã
Nome: EPV MAGGIE 1662 TE
Tat: TE1662 Registro: O182656
Nasc: 12/09/2014 Idade: 392 Dias - 13
meses
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est.
Gest.: Vazia
Mãe: EPV MAGGIE 682
Criador: JOSÉ FILIPPON

Expositor: JOSÉ FILIPPON
Estabelecimento: ESTÂNCIA PONCHE VERDE
Cidade: GUARANIAÇU /PR
Terceira Melhor Fêmea
Nome: TRÊS MENINAS CUMBIERO DARLING
RED 478TE
Tat: 478TE Registro: O171933
Nasc: 29/09/2013 Idade: 740 Dias - 24
meses
Pai: TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565 Est.
Gest.: Prenha
Mae: EPV RUTH’S DARLING RED 210
Criador: AGASSIZ LINHARES NETO
Expositor: AGASSIZ LINHARES NETO
Estabelecimento: FAZENDA TRÊS MENINAS
Cidade: CASCAVEL /PR
MACHOS
Grande Campeão

Nome: RECONQUISTA TE2308 VIP VALLEY
ZORZAL
Tat: TE2308 Registro: O181389
Nasc: 22/03/2014 Idade: 566 Dias - 18
meses
Pai: SAV ANGUS VALLEY 1867
Mãe: RECONQUISTA TE1870 RAIA ZORZAL
G.CANYON
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: RECONQUISTA AGROPECUÁRIA LTDA Cidade: ALEGRETE /RS
Reservado de Grande Campeão
RECONQUISTA TE2236 UÍSQUE BRILLIANCE
Tat: TE2236 Registro: O174874
Nasc: 21/09/2013
Idade: 748 Dias 24 meses
Pai: SAV BRILLIANCE 8077
Mãe: RECONQUISTA 593 GRAN CANYON

BARTOLOMÉ
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: RECONQUISTA AGROPECUÁRIA LTDA Cidade: ALEGRETE /RS
Terceiro Melhor Macho
RECONQUISTA TE2208 TRAVELER 004
BISMARCK
Tat: TE2208 Registro: O168503
Nasc: 03/07/2013 Idade: 828 Dias - 27
meses
Pai: SAV 8180 TRAVELER 004
Mãe: RECONQUISTA TE1948 SOMBRA B.
YANQUETRUZ
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: RECONQUISTA AGROPECUÁRIA LTDA Cidade:ALEGRETE /RS
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Campeões rústicos da Exposição de Pelotas
A tradicional Exposição de Pelotas, RS, entre 6 e 11 de Outubro,
teve a participação de 33 trios de touros e fêmeas, apresentadas por sete
expositores. O jurado foi o criador e selecionador Luis Felipe Cassol.
MACHOS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 10 - Tat: 984/ 960/ 01053 Nasc: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS

Cidade: PELOTAS /RS
MELHOR TOURO PO
LOTE 4 - Tat: 1140
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE: 8 - Tat 1030/ TE1046 / TE1060 Nasc: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS

MACHOS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 19 - Tat 1919/ 1933 / 1928 Nasc: 2012
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 4 - Tat 1078/ 1071 / 1140 Nasc: 2014
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 16 - Tat 2055/ 2075 / 2064 Nasc: 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS

Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 17 - Tat 2013/ 2028 / 2060 Nasc: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
MELHOR MACHO PC
LOTE 16 - Tat 2064 Nasc: 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
FÊMEAS PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 25 - Tat TE1004/ 985 / TE973 Nasc: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 21 - Tat 1120/ TE1091/ 1147 Nasc: 2014
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 26 - Tat 1054/ TE965 / 955 Nasc: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 25 - Tat 985 Nascidos: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
FÊMEAS PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 29 - Tat 1813/ 1772 / 1770 Nasc: 2014

Expositor: JOAQUIM F. B. DE A. MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 31 - Tat A819/ A855/ A845 Nasc: 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 33 - Tat 1695/ 1674 / 1768 Nasc: 2013
Expositor: JOAQUIM F. B. DE ASSUMPÇÃO MELLO
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
MELHOR FÊMEA PC
LOTE 31 - Tat A855 Nascidos: 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

Exposição de Santa Vitória do Palmar
O jurado Fábio da Silva Azeredo
definiu os grandes campeões da Exposição de Santa Vitória do Palmar,
RS, entre 29 e 30 de Outubro. Ele
trabalhou na escolha entre 16 trios
de quatro expositores.
MACHO PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 2 - Tat T50/ T55 / T53 Nasc: 2014
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 3 - Tat TE6462/ TE6455 / FIV6457 Nascidos: 2014
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 1 - Tat 6686/ TE6679/ TE6677 Nasc: 2015

Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
MELHOR MACHO PO
LOTE 3 - Tat FIV6457
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
MACHO PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 6 - Tat 2055/ 2075 / 2064 Nasc: 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 10 - Tat 1866/ 1809/ 1791 Nasc: 2012
Expositor: ULISSES RODRIGUES AMARAL
Estabelecimento: CABANHA SANTA JOANA

Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 5 - Tat 2152/ 2122/ 2137 Nasc: 2014
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
MELHOR MACHO PC
LOTE 6 - Tat 2064
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
FÊMEA PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 13 - Tat TE6257/ TE6256/ TE6246 Nasc:
2013
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO

LOTE 11 - Tat TE6685/ TE6683/ TE6676 Nasc:
2015
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 12 - Tat TA998/ TA999/ TA993 Nascidos:
2014
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 13 - Tat TE6256 Nasc: 2013
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
FÊMEA PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 17 - Tat: A819/ A855/ A845 Nasc: 2013

Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 14 - Tat A904/ A916 / A925 Nasc: 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 15 - Tat 6598 / 6567 / 6518
Expositor: HELENA RODRIGUES ROTTA
Estabelecimento: CABANHA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
MELHOR FÊMEA PC
LOTE 17 - Tat A845
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS

Exposição de São Francisco de Assis
Entre 22 e 23 de Outubro foi realizada a Exposição de São
Francisco de Assis, RS, com a presença de 20 trios Angus apresentados por seis expositores. O jurado da mostra foi o técnico da
Associação Brasileira de Angus, Adevolmir Silva.
MACHO PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
Lote 10 - Tat 0316 / 0312P / 325P Nasc: 2013
Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: TÓLIO’S FARM
Cidade: FORMIGUEIRO /RS

Cidade: SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 14 - Tat TE125/ TE121 / TE120 Nasc: 2013
Expositor: ROBERTO SOARES BECK
Estabelecimento: ESTÂNCIA DO ESPINILHO
Cidade: CRUZ ALTA/RS

TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
Lote 15 - Tat TE33/ TE24 / TE20 Nasc: 2013
Expositor: MÁRCIO SUDATI RODRIGUES
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA NEMITZ

MELHOR TOURO PO
LOTE 10 - Tat 325P
Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: TÓLIO’S FARM
Cidade: FORMIGUEIRO / RS

MACHO PC
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE19 - Tat 978/ Tat: 977 / Tat: 975 Nasc:
2012
Expositor:VOLNEI FRIZZO NEMITZ
Estabelecimento: CABANHA CASCO NEGRO
Cidade: CACHOEIRA/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO
LOTE 20 - Tat 965 / 963 / 962 Nasc: 2012
Expositor:VOLNEI FRIZZO NEMITZ
Estabelecimento: CABANHA CASCO NEGRO
Cidade: CACHOEIRA/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 18 - Tat 3155/ 3128 / 3047 Nasc: 2013
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA

Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS
MELHOR MACHO PC
LOTE 19 - Tat 978 Nascido: 2012
Expositor: VOLNEI FRIZZO NEMITZ
Estabelecimento: CABANHA CASCO NEGRO
Cidade: CACHOEIRA/RS
FÊMEA PO
TRIO GRANDE CAMPEÃO
LOTE 3 - Tat 73 / TE67/ TE47 Nasc: 2014
Expositor: FÁBIO JOSÉ SIQUEIRA DE QUADROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA RETIRO
Cidade: CARAZINHO /RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO

LOTE 4 - Tat TE58 / 72 / TE48 Nasc: 2014
Expositor: FÁBIO SIQUEIRA DE QUADROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA RETIRO
Cidade: CRUZ ALTA/RS
TERCEIRO MELHOR TRIO
LOTE 8 - Tat TE52/ TEI48 / TEI22 Nasc: 2013
Expositor: MÁRCIO SUDATI RODRIGUES
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA PROGRESSO DO
TARUMÃ
Cidade: MANOEL VIANA /RS
MELHOR FÊMEA PO
LOTE 3 - Tat TE67 Nasc: 2014
Expositor: FÁBIO JOSÉ SIQUEIRA DE QUADROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA RETIRO
Cidade: CARAZINHO /RS
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Pista limpa no Touros da Fronteira

R

egistrando médias consideras excelentes por uma
farta seleção de Angus, a
15° edição do Leilão Touros da
Fronteira, realizada dia 16 de
outubro, na pista da Rural de
Santana do Livramento, RS, alcançou faturamento de R$ 1,18
milhão, com a comercialização
de 175 animais. O evento contou
com a chancela da Associação
Brasileira de Angus.
Os touros Angus PO rústicos

fixaram média de R$ 11,55 mil,
os touros tatuados PC se venderam à média de R$ 9,3 mil e
as fêmeas PO e PC foram valorizadas em R$ 5,25 mil. Já os
ventres AD saíram vendidos à
média de R$ 3.060,87.
O lote mais valorizado em
pista foi o melhor touro rústico
PO da Expointer 2015, o touro
Cantagalo Network, de tatuagem 3823, apresentado no pregão pela Cabanha Cantagalo. O
exemplar foi arrematado por R$
20 mil, pelos criadores Clóvis e
Daniel Barros, de Herval do Sul.
Para um dos proprietários

Na São Bibiano, crescimento de 33%
Uma seleção genética criteriosa, afiada à larga tradição de pioneirismo no Angus
da Cabanha São Bibiano
fizeram mais uma vez o sucesso do 55° Remate Anual
da cabana, realizado dia 30
de outubro, debaixo de muita
chuva, no local da cabanha,
em Uruguaiana, RS.
A São Bibiano, de pro-

priedade de Antônio Martins
Bastos Filho (Antoninho
Bastos), faturou este ano
R$ 1,83 milhão, valor que
é 33% superior ao de 2014.
E que médias: R$ 8,64 mil
para os 68 machos Angus e
R$ 3,54 mil para as 70 fêmeas da raça. Os 40 touros
Brangus se venderam à média de R$ 12,76 mil e 3,26

mil para as 135 fêmeas.
O leilão reuniu compradores não só do Rio Grande
do Sul, mas também de São
Paulo e do Mato Grosso do
Sul. O evento teve transmissão ao vivo pelo Canal Rural
e foi conduzido pela Tellechea e Bastos Leilões, com
o martelo sob o comando do
leiloeiro Fábio Crespo.

Quase meio milhão no Leilão Capanegra
A edição 2015 do Leilão
Capanegra, realizado em 10
de outubro, na rural de Bagé,
RS, durante a expo feira daquele município gaúcho, fechou com faturamento de R$
471,75 mil, através da venda
de 68 lotes das raças Angus

e Brangus.
Os touros Angus pretos,
vendidos à média de R$ 9,16
mil, foram os destaques em
pista, enquanto as fêmeas
se venderam à média de R$
3,88 mil. No Red Angus, os
machos saíram à média de

R$ 9,06 mil e as fêmeas R$
3,88 mil, seguidos do Brangus, com média de R$ 8,98
mil nos touros e R$ 3,88 mil
nas fêmeas. Já o Red Brangus ficou em R$ R$ 8,95
mil nos touros e também R$
3,88 mil nos ventres.

26º Remate Quiri mantém velocidade
O 26º Remate da Agropecuária Quiri teve novamente pista veloz e limpa,
alcançando faturamento
de R$ 465,15 mil. O evento foi realizado durante o
Farm Show, na rural de
Dom Pedrito, no dia 22 de
outubro, com oferta de 45
reprodutores Angus que
fizeram média geral de R$
10.336,67.

Com crescimento de
10% em relação a 2014,
o preço top do leilão ficou com o touro supremo
campeão da Expo Feira
de Bagé, adquirido por R$
15 mil pelo criador Jorge
Terra Figueiredo, de Santa
Vitória do Palmar, RS. E
pelo mesmo valor também
foi arrematado o touro
R167 pelo criador de Dom

Foto: Divulgação

da Cantagalo, Carlos Renato
Ferreira (o Caleco), o leilão foi
ótimo e superou as expectativas. “Estávamos receosos se o
mercado iria absorver todos os
animais. E tivemos pista limpa
no Angus. O mercado está francamente comprador”, observou
o selecionador.
A oferta do Touros da Fronteira foi apresentada pelas
cabanas AML Agropecuária,
Cantagalo, Santa Inês, São
Miguel Sarandy, Santa Rita/
Diamante e Sigma e a condução do pregão esteve a cargo
de Knorr Leilões.

Pedrito Nério dos Santos.
Vivian Potter, uma das
proprietárias da Quiri,
ficou bastante satisfeita com o desempenho do
pregão deste ano. “Foram
resultados
excelentes”,
classificou.
Chancelado
pela Associação Brasileira de Angus, o evento teve
a condução da Knorr Leilões.

Angus Integração fatura
R$ 1,38 milhão
A segunda edição do Remate Angus Integração,
realizado em 23 de outubro em São Francisco de Assis pela Agropecuária Nemitz, Sigma Brangus, AML
Agropecuária, Brangus Maçambará e cabanhas do
Espinilho, Casco Negro, Don Messias e Soldera, fechou com faturamento de R$ 1,38 milhão. O pregão
ofertou 60 touros e 275 fêmeas Angus e Brangus.
A doadora Espinilho 9001, de 6 anos, filha de SAV Density em vaca Líder/Fullback, com produção média de
12,3 embriões, foi um dos destaque de pista. A fêmea
saiu vendida por R$ 24.750,00, arrematada pela Cabanha Recalada, de Fábio Ruivo, de Pelotas, RS.
As médias foram R$ 8.850,00 para 19 touros Angus PO, R$ 7.568,00 para 11 touros Red Angus e R$
7.023,00 para 35 vacas Angus PO. O leilão foi conduzido pela Guarany Remates, tendo ao martelo o leiloeiro
Guilherme Minssen, com transmissão via Canal Rural.

Leilão Sossego – Cambá
Pytá negocia R$ 573,75 mil
Sete doadoras Angus roubaram a cena no 4º Leilão
Parceria Genética & Convidados, realizado dia 15 de
outubro, no Parque do Sindicato Rural de Livramento, RS, com faturamento
de R$ 573,75 mil na venda
de 102 animais. As fêmeas, importadas do Uruguai
e utilizadas na produção da
Sossego, foram arrematadas
à média de R$ 9.964,29.
Já as fêmeas PO atingiram
média de R$ 4.544,59, as
AD, de 2.700,00, e as CA,
de 3.150,00. Nos touros,

a valorização ficou em R$
8.250,00 para os PC, e em
R$ 8.632,50 para os PO.
O evento foi uma promoção da Cabanha Sossego – Angus do Sarandy, de
Livramento, em parceira
com a Cambá Pytá, um dos
criatórios mais premiados
do país vizinho e hexacampeão uruguaio da raça Angus. O remate foi conduzido pela Knorr Leilões, com
transmissão pela internet
da TVAPlateia, com vendas
para o Rio Grande do Sul,
Paraná e São Paulo.
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Que tipo de touros utilizar?
Foto: Divulgação

será que utilizando este tipo
de touro produziremos o novilho com o peso de carcaça que
a indústria está buscando?
Também foi comentado que,
para se produzir um novilho
Por Marcelo
e Marcos
jovem com grau de acabamenMaronna
Fernandes da
to “Top”, na grande maioria
Dias
Silveira
dos casos, existe necessidade
de suplementar na fase final
de engorda independentemente do tamanho. Sendo assim,
será que não estamos pecando
ais um ano enca- na terminação e abdicando, em
minha-se para seu alguns casos, de uma genética
final e estamos em de animais de frame maior que
plena temporada reprodutiva seria mais rentável?
quando a raça Angus desemQuando
acompanhamos
penha importante papel nos venda de reprodutores, temos
criatórios brasileiros. Deve- a percepção que os animais
remos comemorar mais uma mais pesados são priorizados,
temporada record de vendas e os frigoríficos também prefede doses de sêmen depois de rem as carcaças mais pesadas.
uma primavera em que a ven- Sendo assim, não deveríamos
da de touros foi excelente. Na discutir também alternativas
mesma proporção em que co- de nutrição para terminação
memoramos o crescimento na ideal? Outra pergunta que não
venda de reprodutores e sê- pode deixar de ser feita quanmen, sabemos que aumenta a do escolhemos sêmen: olhamos
Wilson Brochmann junto às excelentes carcaças produzidas na agropecuária Maragogipe,
responsabilidade sobre os pro- para o tamanho do animal ou
vencedoras do concurso de carne Angus no MS, em 2015
dutos que nascerão.
para a altura de sua progênie
Felicito a Associação Bra- sobre a média da raça? Ainda
sileira de Angus pela reali- pergunto: quantos criadores índices de peso ao desmame e para AA ou mesmo usar tou- mais com progênie conhecida
zação da jornada técnica em olham para o incremento de ano e índices econômicos de ros grandes como terminais. com acurácia confiável e bons
dezembro do corrente ano em energia ou índices econômicos carcaça.
Outra característica que mui- índices econômicos deverão
que brilhantes palestras foram que as provas americanas forEntretanto, a prova de tou- tas vezes passa despercebida trazer os resultados esperados
ministradas por ilustres pales- necem? Temos ainda que ter ros é uma excelente ferramen- pelo produtor é o PC (Peso por técnicos, produtores e intrantes. Vários assuntos foram em mente que as vacas respon- ta que ainda é subutilizada. Te- de Carcaça), que é o que real- dústria. Neste sentido, nossa
muito bem apresentados; e dem por 50% da genética dos mos, por exemplo, duas DEPs mente importa ao frigorífico. equipe da CRI terá opções de
aproveito para abordar um de- produtos.
da prova americana extrema- Um touro como SAV Resource animais com progênie provada
les mais especificamente: o taVejo com bons olhos que os mente úteis e que poucos pro- 1441, por exemplo, está atu- para orientá-los nos diferentes
manho ou estatura de touros. testes de progênie estão sendo dutores conhecem: a Alt. (Al- almente bem abaixo da média desafios na busca de seus objeEsta discussão data de cada vez mais incentivados, tura ao Ano) e a AA (Altura da raça para AA, porém é top tivos de produzir carne Angus
muito tempo e pode ser ana- mas não podemos esquecer de Adulta), cujos nomes são au- 1% para PC.
de qualidade.
lisada de vários ângulos. Cha- valorizar os animais provados toexplicativos. Um animal com
Um exemplo diferenciado
mou-me a atenção uma abor- que já temos à disposição no grande Alt. tende a ter progê- de produtor é Wilson Broch1 Diferença Esperada de
dagem que mostrou existir mercado. Quando aconselha- nies que crescem mais rápido mann (foto), que estuda muito Progênie: é a diferença que se
correlação de maior preço de mos um touro para um criador (até os 12 meses) que a média as DEPs que são importantes espera dos filhos de um aniboi pelos animais mais pesa- devemos saber como provavel- do rebanho, o que é importante para seu rebanho e dispensa mal em comparação com os
dos e de carcaças maiores. Em mente será sua progênie; e só para um ganho de peso igual- comentários.
filhos de outros. É a forma de
outra, quando estratificamos as provas nos mostram isto.
Um longo caminho já foi medição do valor genético de
mente mais rápido. Aqueles
os reprodutores em animais
No Brasil central, os cria- que têm uma AA grande ten- percorrido e parece claro que, um animal através do levantade frame (estatura) pequeno, dores olham muito para a tem a gerar animais mais altos cada vez mais, o apelo de fe- mento estatístico dos desemmédio e grande, torna-se pos- prova do touro e dão muita quando adultos, a partir de 4 nótipo está perdendo espaço penhos de seus parentes para
sível constatar que os animais importância às DEPs (1) que ou 5 anos; provavelmente mais para animais provados. Evi- diversas características.
menores são mais eficientes na deverão ser transmitidas para tardios para acabamento. Cla- dentemente que animais exterminação a campo.
seus produtos que, em grande ro que há correlação positiva tremados devem ser utilizados
Pode-se, então, estabelecer maioria, irão para a indús- entre as duas características, com cautela, mas penso que
1 - Méd. veterinário e Supervisor
um debate: se, teoricamente os tria. Chama-nos a atenção que mas o selecionador preocupa- conhecendo as vacas que ire- da CRI Genética Brasil no RS/SC
animais de frame pequeno tem muitos produtores não colo- do em ter fêmeas econômicas mos trabalhar, as particulari- e 2 - Méd. veterinário, criador
uma terminação mais eficien- cam estatura ou frame como a campo pode buscar exceções dades de manejo nutricional e de Angus e representante da CRI
te a campo por ser menores, característica prioritária e sim à regra, estabelecer um limite os objetivos da fazenda, os ani- no RS.

M
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DNA – A Confiança na comprovação da origem

Por Cynthia
Rachid
Bydlowski

A

agropecuária, produzindo alimentos e gerando
empregos, contribui de
maneira importante para o crescimento de um país. No Brasil
ela tem papel de destaque, pois
as condições naturais a favorecem. Particularmente, em relação à pecuária bovina, o Brasil
possui o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 200
milhões de bovinos.
Porém, não haverá valor comercial do rebanho se não houver um controle, isto é, se não
contar com um registro genealógico, um atestado de pedigree.
A técnica de análise do DNA
trouxe um avanço para o registro genealógico desde que a
confiança na comprovação da
origem aumentou. As técnicas
utilizadas anteriormente eram
menos precisas, podendo um
mesmo animal ser qualificado
como cria de vários genitores.
Este aumento na confiança, gerando uma maior segurança no registro genealógico,
possibilitou que técnicas como
Inseminação Artificial, Transferência de Embrião e outras
como Touros Múltiplos, fossem

mais utilizadas. Estas técnicas
possibilitam um aumento do
rebanho em menor tempo, uma
seleção genética melhor, além
de possibilitar a fecundação de
uma matriz através do sêmen
de um touro com características genéticas desejáveis, mesmo
depois da morte desse touro.
Além disso, a comprovação de
origem tem papel importante na
rastreabilidade bovina, que hoje
proporciona ao consumidor carne com garantia de qualidade e
segurança alimentar.
A técnica de análise de DNA
mais utilizada hoje no Brasil e
regulamentada pelo Ministério
da Agricultura (MAPA) para a

da genitora de cada marcador
analisado. Assim, cada marcador será representado por duas
sequências que chamamos de
alelos e estas, através de todo
o processo de análise, são traduzidas por números no caso de
bovinos.
Para a comprovação de parentesco, realiza-se a comparação destes alelos de um animal
com os alelos de seus genitores.
Se coincidirem, o produto será
qualificado como cria do casal.
Se não, não qualificará. A qualificação pode ser somente com
um dos genitores ou com ambos.
Por exemplo, um determinado animal apresentou os alelos

O aumento da confiança
da análise do DNA garante
velocidade e melhores
resultados à pecuária
comprovação de parentesco é
a de microssatélites. Esta consiste na detecção de pequenas
sequências da hélice de DNA
nas amostras em processo de
análise.
Um conjunto de pequenas
sequências é denominado de
marcador molecular. Cada um
dos genitores transmite uma
sequência de determinado marcador para o produto, isto é, o
produto recebe uma sequência do genitor e uma sequência

135/155 de determinado marcador. O suposto genitor apresenta 135/145 e a suposta genitora 155/175. Observa-se neste
exemplo que o animal possui o
alelo 135 do genitor e o 155 da
genitora; portanto, qualifica
como cria do casal.
Vários estudos internacionais estabeleceram quais seriam
os marcadores (conjunto de sequências) mais eficientes para a
comprovação de parentesco das
diversas espécies animais. Estes

Fotos: Divulgação/Angus

estudos foram e são coordenados pela International Society
For Animal Genetics (ISAG),
que também realiza a cada dois
anos testes de proficiência para
laboratórios de todo o mundo.
Todos os laboratórios brasileiros que são credenciados pelo
MAPA para a identificação genética dos animais têm, obrigatoriamente, que participar destes testes de proficiência.
Para um marcador ser eficiente, ele precisa ser determinante de diferenças, isto é, se
determinado alelo (sequencia)
de um marcador aparecer em
todos os animais de um rebanho, ele não será eficiente para
a comprovação de parentesco,
pois qualificará qualquer genitor daquele rebanho. Em relação a isto, além dos testes de
proficiência, a cada dois anos
nas reuniões da ISAG também
são avaliadas as eficiências dos
marcadores que estão sendo
utilizados atualmente e, muitas
vezes, são propostos novos mar-

cadores.
Para a comprovação de
parentesco não basta utilizar
somente um marcador. Precisamos de um conjunto de marcadores eficientes para um resultado de qualificação confiável.
No caso dos bovinos, o MAPA
através da Instrução Normativa
nº 17, de 9 de agosto de 2012,
determinou que sejam utilizados
12 marcadores:
“Para a espécie bovina, os
indivíduos serão genotipados,
no mínimo, nos doze locos microssatélites descritos abaixo:
BM1818; BM1824; BM2113;
ETH10; ETH225; ETH3;
INRA23; SPS115; TGLA122;
TGLA126;
TGLA227
e
TGLA53.”(NR) “
Um avanço tecnológico, a
técnica de análise do DNA proporcionou um avanço também
no setor agropecuário.
Diretora Geral - LinkGen
Biotecnologia - www.linkgen.com.br
linkgen@linkgen.com.br

Carrapato: iniciada consultoria da Elanco
A Elanco Saúde Animal iniciou em novembro o trabalho de
campo de controle do carrapato
em propriedades filiadas à Associação Brasileira de Angus. O
convênio, assinado durante a Expointer, tem o objetivo de capacitar funcionários, proprietários e
técnicos das fazendas no correto
controle do carrapato.
Com o apoio do técnico da
Angus Rednilson Gois, o trabalho foi iniciado pela Fazenda Três
Marias, pertencente à 3E Agropecuária, de Renato Ramires Júnior,
em José Bonifácio, SP. Os técnicos
da Elanco ministraram curso de
capacitação ao corpo de colabo-

radores, pois, segundo eles, apesar
de atividades rotineiramente desenvolvidas, têm-se percebido falhas e equívocos nas tomadas de
decisão no combate ao parasita.
Para o gerente técnico da linha de bovinos da Elanco, Octaviano Pereira Neto, é importante
mostrar ao criador que o controle
do carrapato não deve ser feito
apenas quando há altas infestações na propriedade. O correto é
adotar medidas de controle dentro de um planejamento estratégico que evite disseminação do
parasita ao longo do ano.
A consultoria da Elanco está
à disposição dos associados da

Angus, a custo zero. Para participar, basta solicitar o serviço
junto à Angus ou diretamente
ao corpo técnico da entidade. Os
atendimentos são limitados a 90
propriedades.
Segundo a gerente administrativa da Angus, Katiulci Santos, é
importante que os criadores participem do projeto, promovendo uma
limpeza em massa das propriedades de Angus do País. “Esse é um
trabalho que só terá continuidade
se tivermos a adesão de vários
criadores. O trabalho de nossos
técnicos é fundamental ao identificar as propriedades que necessitam da consultoria”, diz Katiulci.

Octaviano Pereira Neto e Rednilson Gois coordenaram o evento

32

E

Novembro/Dezembro de 2015

Angus@newS

ASSOCIAÇÃO

Glamour na Festa Angus

m noite elegante e de casa cheia,
a Associação Brasileira de Angus anunciou em 10 de dezembro, em sua tradicional festa de final
de ano, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, os vencedores
dos Rankings Nacional e Regional de
Criadores e Expositores de 2015 e dos
Concursos de Carcaças. A entrega das
premiações aconteceu durante o evento (veja nesta edição), que também foi
palco do 10º Leilão Angus Nova Era,
que este ano teve faturamento de R$
39,65 mil com a comercialização de
mais de 600 doses de sêmen e embriões.
O presidente da Angus, José Roberto
Pires Weber, destacou o avanço da raça
Angus em 2015, ano que deverá fechar
com expansão de 21% nos abates do
Programa Carne Angus. “A verdade é
que não temos conseguido atender à
demanda. Há mercado. E neste ritmo
atingiremos 400 mil cabeças até o final

Fotos: Marco Quintana/Angus

deste ano, na comparação com os 330
mil do ano passado. É mais um motivo para festejarmos”, afirmou ele. Para
Weber, é importante que o País supere
as instabilidades internas, para que a
crise econômica seja logo solucionada.
Pista ágil
Com pista ágil, tendo ao martelo o
leiloeiro Fábio Crespo, o pregão teve
oferta de genética de expoentes da raça
como a dos grandes campeões Fenômeno, Rincon Craque 1373 Del Sarandy,
Nostradamus, Reconquista Naco e Tres
Marías Federal. O faturamento será revertido em benefício da Angus. As doses de sêmen e os embriões ofertados
foram doados por: FSL Angus Itu, CRV
Lagoa, Cabanha Umbu, GAP, Cabanha
dos Tapes, Rincon del Sarandy, Cabanha
Basca, AG Brasil, Cabanha São Xavier,
CRI Genética, ABS, Casa Branca Agropastoril, Solução Genética, Agropecu-

Todos os vencedores dos rankings Angus 2015

ária Nemitz, Reconquista, Terra Costa,
Catanduva, Select Sires, VPJ Agropecuária e Cabanha São Xavier.
Roubou a cena, ficando com o valor
top da noite, uma rara estatueta comemorativa aos 50 anos da Associação.
Elaborada pelo artista Caé Braga, em

bronze, a obra de arte foi arrematada
por Eduardo Braga, da Agropecuária
Fumaça, por R$ 7 mil. No sêmen, o
maior comprador foi o criador e presidente da Angus, José Roberto Pires
Weber, que levou para casa 225 doses,
gastando R$ 4.700,00.

José Roberto Pires Weber valorizou sucesso da raça em 2015

Fábio Crespo leiloou embriões e sêmen

Mérito Genético foi novamente para Ulisses Amaral

Cabanha da Maya venceu o ranking de argola

Tradição Azul ponteou no ranking de rústicos

José Pedro Crespo, do Marfrig, foi homenageado especial

Escultura do Touro Angus foi um must do Leilão Nova Era

Vencedores dos concursos de carcaça também foram premiados

Weber, Joaquim Mello e Reynaldo Salvador
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Os vencedores do Ranking
Nacional e Regionais 2015

A

criadora Zuleika Borges Torrealba, da Cabanha da Maya, de Bagé,
RS, foi a grande vencedora do
Ranking Nacional de Criadores e Expositores de Argola.
“Tivemos a coroação de um
forte investimento na melhoria
da qualidade da genética de
nossos animais”, definiu, ao receber a homenagem, a gerente
da Cabanha da Maya, de Bagé,
RS, Juliana Brunelli. O vicecampeão nacional de criadores
e expositores foi a Reconquisa
Agropecuária Ltda, de José
Paulo Dorneles Cairoli, de Alegrete, RS.
Nos rústicos, a criadora
Paulina Macedo Linhares, proprietária da Tradição Azul, de
Quaraí, RS, foi a grande campeã nacional de expositores.

Para o criador Vasco Costa
Gama Filho, o troféu é uma
recompensa por um trabalho
realizado especialmente nos
últimos três anos. “Não foi um
prêmio por acaso, mas resultado de muito trabalho”, declarou Vasco. O vice-campeão
nacional de expositores de rústicos foi a Parceria Rotta Assis, Estância Tradição, de Santa vitória do Palmar, RS.
A Campeã do Ranking de
Mãe foi Reconquista 1206
Quebracho G. Marias, de José
Paulo Dorneles Cairoli, Reconquista Agropecuária, de
Alegrete, RS. O Campeão do
Ranking de Pai Nacional foi
Maya Eleutério Brigadier
Camélia, de Zuleika Borges
Torrealba, Cabanha da Maya,
de Bagé, RS. O Campeão do

Fotos: Marco Quintana/Angus

Ranking de Pai foi Três Marias
8155 Candelero. A Solução
Genética, empresa que representa o sêmen deste touro no
Brasil, recebeu o prêmio.
A melhor fêmea de Argola
foi a Rincon Milonga TE2025,
da Cabanha Rincón del Sarandy,
de Uruguaiana. Já o melhor macho, foi o Maya Catanduva 300,
da Cabanha da Maya, de Bagé.

Demais vencedores do Ranking
RANKING REGIONAL
VICE CAMPEÃ DO RANKING REGIONAL
DE CRIADORES E DE EXPOSITORES DE
ARGOLA, DA REGIÃO OESTE DO RS
CABANHA RINCON DEL SARANDY
CABANHA RINCON DEL SARANDY
URUGUAIANA, RS
CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES E CRIADORES DE
ARGOLA, DA REGIÃO LESTE DO RS
MAURICIO E FERNANDO LAMPERT WEIAND
CABANHA MAUFER
LAJEADO, RS
VICE CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE CRIADORES E EXPOSITORES DE
ARGOLA, DA REGIÃO LESTE DO RS
CARLOS ALBERTO GREGORY
CABANHA LAS LOMBAS
SÃO LEOPOLDO, RS
CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES E VICE CAMPEÃO
REGIONAL DE CRIAODRES DE ARGOLA
DE SANTA CATARINA
NELSON ANTÔNIO SERPA
FAZENDA ÁGUA BOA
FLORIANÓPOLIS, SC
CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE CRIADORES E VICE CAMPEÃO DO

RANKING REGIONAL DE EXPOSITORES
DE ARGOLA DE SANTA CATARINA
NIVALDO DZYEKANSKI
BRASIL FLORESTAL LTDA
ITAIÓPOLIS, SC
CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES E DE CRIADORES DE
ARGOLA DO PARANÁ
JOSÉ FILIPPON
ESTÂNCIA PONCHE VERDE
GUARANIAÇU, PR
VICE CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES E DE CRIADORES DE
ARGOLA DO PARANÁ
AGASSIZ LINHARES NETO
FAZENDA TRÊS MENINAS
CASCAVEL, PR
CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES E DE CRIADORES DE
ARGOLA DE SÃO PAULO
AGROPECUÁRIA FUMAÇA
SÃO PAULO, SP
VICE CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES E DE CRIADORES DE
ARGOLA DE SÃO PAULO
ANTÔNIO MACIEL NETO
FSL ANGUS ITÚ
ITÚ, SP
VICE CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES DE RÚSTICOS DA

REGIÃO OESTE DO RS
CABANHA SANTO ANTÃO
QUARAÍ, RS
VICE CAMPEÃ NO RANKING
REGIONAL DE EXPOSITORES DE
RÚSTICOS DA REGIÃO SUL DO RS
PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
SANTA VITÓRIA DO PALMAR, RS
CAMPEÃO DO RANKING REGIONAL
DE EXPOSITORES DE RÚSTICOS DA
REGIÃO LESTE DO RS
JORGE DE LARA E OUTROS
ESTÂNCIA CHALÉ
CACHOEIRA DO SUL, RS
VICE CAMPEÃO DO RANKING
REGIONAL DE EXPOSITORES DE
RÚSTICOS DA REGIÃO LESTE DO RS
FAZENDA SÃO JOÃO
CACHOEIRA DO SUL, RS
CAMPEÃ DO RANKING REGIONAL DE
EXPOSITORES DE RÚSTICOS DE SANTA
CATARINA
AGROPECUÁRIA MAFRA
MAFRA, SC
VICE CAMPEÃ DO RANKING
REGIONAL DE EXPOSITORES DE
RÚSTICOS DE SANTA CATARINA
PAULO VIERIA BRANCO
FAZENDA PAI JOÃO
LAGES, SC

Entre os rústicos, a fêmea
premiada foi a Tradição Azul
R115, da Tradição Azul, de
Quaraí, e o macho vencedor foi
o Tradição 2028, da Estância
Tradição, de Santa Vitória do
Palmar.
Alterações no Ranking
Assembleia geral realizada
na manhã de 10 de dezembro

determinou pela extinção dos
rankings regionais, restando
apenas os rankings estaduais
(RS, SC, PR, SP) e o nacional.
O enquadramento de uma exposição nacional também deverá obedecer a novo critério:
participação de, no mínimo, 5
expositores e 25 animais. Nos
rústicos, foi deliberado por reduzir o número mínimo de trios
de 30 para 25 para a Exposição pontuar para o Ranking
Nacional. A pontuação recebida pelos criatórios nas exposições também atenderá uma
escala diferenciada de acordo
com o número de expositores
na disputa.
Veja abaixo os demais
vencedores do ranking nacional e regionais de argola e
rústicos do País.

Troféu Folha Verde
Fotos: Divulgação/Angus

Foi em meio a expoentes do agronegócio gaúcho, que a Associação Brasileira de
Angus foi distinguida
e recebeu, através de
seu presidente, José
Roberto Pires Weber,
em 7 de dezembro, o
troféu Folha Verde.
Concedido pela Comissão de Agricultura
da Assembleia Legislativa gaúcha, o prêmio é um reconhecimento a pessoas e instituições que contribuem
para o desenvolvimento do setor primário gaúcho. O destaque na
categoria Pecuária foi entregue pelo deputado e presidente da Comissão de Agricultura, Adolfo Brito, e pela jornalista Lizemara
Prates, ao dirigente da Associação Brasileira de Angus.
Weber destacou o trabalho que vem sendo realizado pela Associação Brasileira de Angus nos últimos anos visando a conquista de novos mercados à carne brasileira. O dirigente enfatizou
o avanço do Programa Carne Angus Certificada, que encerrará
2015 com abate de 400 mil cabeças de gado dentro dos mais
rígidos padrões de acabamento. Também lembrou que a raça Angus responde por 53% de todas as doses de sêmen vendidas no
Brasil e que, mesmo em tempos de crise, os criadores realizaram
excelentes negócios na Expointer e na temporada da Primavera.
“Receber um prêmio como esse nos mostra que estamos no
caminho certo, mas também representa, cada vez mais, um compromisso de atuar por uma pecuária cada vez melhor”, sintetizou Weber, saudando os demais vencedores.
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Pioneirismo: marca da
Cabanha dos Tapes
Fotos: Divulgação

Por Marina Corrêa

O

slogan da Cabanha dos
Tapes, de João Francisco Bade Wolf - genética para o mundo real - muito
revela a respeito do trabalho
desenvolvido com Angus às
margens da Lagoa dos Patos,
no leste gaúcho. A Cabanha dos
Tapes é parte integrante da fazenda Santa Maria. Típicos orizicultores, no final da década
de 1940, a ideia era expandir
para criação de gado. “Eu fazia piquenique, acompanhava o
capataz nos afazeres diários da
fazenda e gostava de ir em festas campeiras com eles. Passava as férias sempre lá fora, meu
quarto era no galpão, acordava
cedo para tomar mate com eles,
gostava de camperear e de correr com os cachorros”, comenta João Wolf.
Em meados da década de
1980, Wolf assumiu a fazenda,
apaixonado por cavalos e, acima
de tudo, um obstinado perseguidor de produção de qualidade
de carne. Foi assim que nasceu a
Cabanha dos Tapes.

questão que eles sejam criados
com contato com o campo para
entenderem posteriormente todos os processos”, comenta.
Além de todos os atrativos
de lazer familiar, a fazenda
conta com um piquete. “Eu
adorava ginetear, adorava a
função. Como sempre acompanhei o capataz e
os peões, veio deles
a ideia de criar o piquete. Tínhamos ótimos cavalos. O pessoal começou a pedir
Família e
para criarmos. Pedi
tradições gaúchas
para que orçassem
A administração familiar tudo que era preciso
sempre foi e segue sendo a es- e criamos o Piquete
sência do negócio, embora téc- Santa Maria”, orgunicos especializados auxiliem lha-se Wolf.
no trabalho. Wolf cuida de perto
O resultado foi
de todos os detalhes da fazenda bom. Nos desfiles de
e a esposa, Mariana, cuida da Tapes, passaram alparte financeira. Os filhos são guns anos entre os primeiros
presenças constantes nas terras colocados. “Nós desfilamos
que dividem a territorialidade váris vezes, a família da Macom Tapes e Arambaré, no RS. riana também era muito partiJoão Rodolfo, 17 anos, cursa cipativa”, descreve.
direito e já dá alguns pitacos na
parte administrativa da fazenPioneirismo
da. Paulo Eduardo, de 11 anos,
A cabanha dos Tapes foi a
gosta mesmo é de brincar e cor- primeira no Brasil a aderir ao
rer com os cachorros. Fazemos novo Sisbov. “A rastreabilidade

foi algo muito interessante. O
pessoal todo teve que fazer um
grande treinamento. Foi um
teste, inclusive, para quem estava implantando o sistema”,
comenta. Mariana foi uma
grande incentivadora do sistema. “Tivemos uma certa resistência dos funcionários por-

que era tudo muito diferente.
Mais demorado, em princípio.
Mas, depois, foi todo mundo se
adaptando porque os resultados, o controle e a precisão das
ações fica muito mais elevada.
As chances de erro em vários
aspectos diminui”, explica.
Desde o ano passado, mais
um passo foi dado. Os animais
estão sendo chipados. “É o controle que a rastreabilidade tinha
só que muito mais completo.
Todo o manejo dos animais está
ali registrado. É espetacular, é
uma questão de otimização do
tempo”, avalia o selecionador.

preendendo”, conta.
Rotina
Wolf divide a semana, de
segunda a quarta em Porto
Alegre e de quarta a sábado
na fazenda. Nas horas de folga, gosta de estar com a família, jogar bola e ir a academia.
“Meu companheiro de todos
os dias é o chimarrão”, diz ele,
com a cuia na mão.

Cenário atual e
boas perspectivas
Wolf, que é diretor financeiro da Associação Brasileira de
Angus, acredita que o mercado Angus não foi abalado pela
A raça Angus
João Wolf conta que quando crise, e é um mercado muito
recebeu a propriedade tinha gado grande. “Falta trabalhar a
cruzado. “Mas eu queria algo di- base. Porque às vezes o produferente. Eu sempre quis produzir tor nem sabe direito a diferenalgo que respondesse na Serra ça entre deca 1 ou nem deca 7.
ou no Ponche Verde. Queria um Escolhem muita coisa no olho,
gado que produzisse bons ternei- não sabem a importância do
ros e carne de qualidade. Sempre Promebo”, avalia.
O criador também comena preocupação do meu avô era
ta que é preciso se adaptar
produzir comida”, lembra.
Em 1993, obteve as pri- à nova realidade do mercado
meiras doses de sêmen Angus, como um todo. Na cabanha,
do touro Leatchman Heavenly as mudanças já iniciaram. De(parceria Lagoa/Accelerated sistiu de fazer remate. “Para
Genetics). “Ganhei da Lagoa nós não vale. Com a venda
da Serra. Mas eu não levei direto na cabanha eu consigo
muita fé. Se eu não gostasse do atender melhor com um custo
resultado, não precisava pagar. menor. Mas, reconheço, tem
Quando nasceu eu pensei: que cabanhas que precisam, trahorror... miudinhos. No desma- balham no show, é importante.
me, eram os mais pesados. Foi Participo apenas de algumas
assim que chegou o Angus, sur- exposições”, conta.
Os próximos anos serão de
adaptações. Wolf quer diminuir
a produção de touros, oferecendo apenas a nata, mas aumentar a produção de novilhos e o
volume de gado de cria. “Não
me arrependo de nada que tenha feito. Apenas de coisas que
não fiz e uma delas foi não ter
apertado mais a seleção antes.
Se eu produzir cerca de 20 excelentes animais produtores de
carne por ano já está de bom
tamanho”, conclui.
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Jornada Angus: foco nos resultados

R

ealizada na Farsul,
em Porto Alegre, RS,
dia 9 de dezembro, a
1ª Jornada Técnica Angus
revisou praticamente todos os temas importantes
a uma pecuária de resultados. Especialistas nas várias áreas de atividade de
uma pecuária de excelência,
chamaram a atenção dos
produtores para aspectos de
suma importância ao alcance de metas. Destaque para
a palestra do agrônomo da
Universidad de La Repúbli-

Queremos que ele seja bem
criado”. Esta frase sintetiza a fala do presidente da
Angus. Ele enfatizou a força
da raça Angus para produção de carne de qualidade e
a geração de mais renda ao
Angus bem criado
A abertura do evento foi criador. Para Weber, o Brasil
realizada pelo presidente vive um momento paradoda Associação Brasileira xal, onde, apesar da crise,
de Angus, José Roberto Pi- a pecuária e em especial a
res Weber e pela presiden- produção de Angus está em
te do Conselho Técnico da franca expansão. “Há merentidade, Susana Macedo cado interno para a produSalvador. “Não queremos ção Angus e, inclusive, novos
que o Angus seja criado. canais promissores para a
ca (UDELAR), do Uruguai,
Álvaro Simeone, que abordou questões envolvendo a
rentabilidade da criação de
bovinos.

Novo comando na ANC
Aos 29 anos de idade e
já com larga experiência
em agropecuária, o selecionador de Angus Ignacio Silva Tellechea (leiase Cabanha Rincon del
Sarandy, em Uruguaiana, RS), é o mais jovem
presidente da Associação
Nacional de Criadores
(ANC) Herd-Book Collares nos mais de 100 anos
da entidade. A eleição e a
posse ocorreram em reunião de Assembleia Geral
Ordinária, 1º de dezembro, Pelotas, RS, onde
está a sede da ANC. Sua
gestão vai até 2018.
O papel de liderança está no seu DNA. Da
tradicional família Tellechea, Ignacio é filho de
Flávio Antônio Franco
Tellechea (filho de Flávio
Tellechea), que foi presidente da Associação Brasileira de Angus quando
contava com pouco mais
de 20 anos de idade.
Com ideias avançadas
e ostentando todo o ímpeto da juventude, Ignacio
quer pautar sua gestão
pela modernização, conferindo maior celeridade
aos processos, sem onerar o produtor, melhorar
as ferramentas disponí-

veis no site
da ANC, de
modo a facilitar a utilização por parte
do
usuário,
e
modernizar, e muito,
o Promebo,
“ o f er e c e n d o
um trabalho
muito melhor,
muito
mais
qualificado”,
aponta o novo
dirigente.
“O
ProIgnacio Silva Tellechea
mebo
está
f u n cio n a n d o
Núcleos na gestão 2009
muito bem, mas queremos
– 2010. Atuante no meorganizá-lo ainda melhor,
lhoramento da raça Anpois é preciso gabaritar
gus, colocou a Rincon
para depois fazer propadel Sarandy entre as proganda”, diz. “O Conselho
priedades de maior desDeliberativo Técnico, juntaque da raça, com preto com a coordenação do
miações consecutivas nas
programa, deverá atuar
pistas de importantes exfortemente para alcançar
posições, com destaque
a modernidade esperada”,
à Expointer, onde neste
sentencia, enfatizando que
2015 a propriedade vol“não faltarão nem subsítou a vencer, conquistandio técnico nem suporte
do o grande campeonato
financeiro para isso”.
de fêmeas, com a vaca
Ele já participava da
Milonga TE 2025.
diretoria da ANC, ultiIgnacio substitui no carmamente como 2º Sego Mario Ubirajara Rota
cretário. E na AssociaAnselmi, proprietário da
ção Brasileira de Angus,
Estância Mauá, em Santa
Ignácio foi Diretor de
Vitória do Palmar, RS.

exportação de nossa carne”,
afirmou.
Semear corretamente
Organizada pelo Conselho Técnico da Angus, a
Jornada reuniu informações
e debates importantes para
os pecuaristas brasileiros.
Entre eles, assuntos como
o controle do carrapato, um
dos entraves à criação não
só no Estado gaúcho como
em outras partes do Brasil. E a veterinária e selecionadora Susana Macedo
Salvador, falando na abertura do encontro, lembrou
a importância de semear
corretamente, referindo-se
ao trabalho com pecuária.
“Porque, inexoravelmente,
iremos colher o que plantamos”, alertou ela.
O diretor da Farsul Jorge
Rodrigues destacou a parceria
entre a Federação e a Angus
em eventos ao longo do ano, a
exemplo das feiras de ternei-

ros, que renderam excelentes
resultados em 2015. “A Angus tem contribuído muito na
melhoria dos cruzamentos, e
tem importância muito grande na produção de proteína
animal no Brasil”, concluiu.
Demanda veio
dos técnicos
Entre outros objetivos,
para o selecionador Camilo
Vianna, integrante do Conselho Técnico da Angus,
o evento buscou atualizar
os técnicos no que se refere, por exemplo, ao manejo
e aos aspectos da pecuária
moderna, além de ter sido
oportunidade única para a
troca de informações com
palestrantes do primeiro
time no País. “Essa era uma
demanda vinda dos técnicos e nós buscamos reunir
o máximo de informações e
experiências práticas num
mesmo evento”, observou
Vianna.

Poliselli Júnior conquista
prêmio na Beef Expo 2015
O selecionador de Angus Valdomiro Poliselli Júnior, da
VPJ Pecuária, em Jaguariúna, SP, foi premiado no dia 21
de outubro durante a Beef Expo 2015 como o “Melhor Produtor de Carne de Qualidade”. Ele foi escolhido em votação
popular com características de Top of Mind no site BeefWorld, na promoção “Melhores do Ano BeefWorld 2015”.
A Beef Expo, realizada em Foz do Iguaçu, PR, premiou 13
categorias da bovinocultura brasileira e segundo Poliselli, o
prêmio é um reconhecimento do trabalho da VPJ Pecuária,
com mais de 20 anos na seleção genética da raça Angus e
há 10 anos produzindo carne Angus de altíssima qualidade.
A seleção da VPJ Pecuária, focada em melhoramento para
marmoreio, cobertura de gordura e área de lombo, diferencia seus touros para a produção de carne de qualidade,
além de produzir cortes exclusivos direcionados a um público cada vez mais exigente.
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Churrasco “Especial de Primeira”

N

esta última edição de
2015, convidamos para
este espaço Angus do
Chef, o conhecido especialista
em cortes e preparo de carnes
Marcelo Bolinha (Consultor em
Cortes e Manipulação de Carnes
- www.marcelobolinha.com.br).
Ele ficou famoso no Brasil
por protagonizar o evento de sucesso “Vitrine da Carne”, que na
Expointer, no Rio Grande do Sul,
e em outras feiras Brasil afora,
junta verdadeiras multidões para
ver e ouvir os comentários e ensinamentos de Marcelo Bolinha
sobre os cortes e o preparo de
carnes de qualidade.
- “Quando me convidaram
para participar de uma apresentação e para preparar um
churrasco no Spier Secret Festival, na África do Sul, em 2014,
fiquei muito contente e ainda
mais quando fiquei sabendo que
era carne de Angus. Ao chegar no

frigorífico local e revisar a carne, já sabia que o sucesso estava
garantido.
Porém tinha uma diferença: o
corte de costela que queria fazer
era diferente que o utilizado no
Brasil. Lá a costela é cortada com
oito ossos mas com a do dianteiro junto. Então estou falando de
peito, costela cinco ossos, costela
e um pedaço da minga. Quatro
sabores, quatro texturas em um
só pedaço de carne, grande, e a
parte mais grossa dava em torno
de 10 cm de espessura.
Dificuldade alta no assado!
O dia estava lindo. Comecei
a montar o fogo lá pelas três da
tarde, para servir a carne à noite,
às 20h. A lenha era muito parecida com o nosso Angico (lenha
proibida no Brasil). Mas fiz uma
descoberta, porque a lenha que
me deram para usar era a raiz da
árvore. Então amigos, vocês não
imaginam o fogo que ficou com
essa tal raiz.

Quando fui colocar sal na
carne, me cederam um sal mais
grosso que o médio, mas mais
fino que o grosso, que ficava por
um bom tempo em imersão de
vinho shiraz produzido na região.
Um sal com aroma diferenciado
e saboroso.
Fogo pronto, 15h30min, e a
carne indo pro fogo, já salgada.
Fui cuidando e virando até as
20h10min, hora em que comecei
a servir. Estava exatamente no
ponto. Para as mulheres servia
mais a parte da costela cinco ossos que é carnuda e mais magra,
e para os homens a parte da minga e da costela normal.
Surpresa no final
A surpresa veio para o final
da festa, por que a parte do peito não servi, tirava tudo menos
o peito e colocava no fogo novamente para dar uma tostada na
gordura a mais. Quando as pessoas iam embora do churrasco,
tinham que passar por mim e a

Fotos: Arquivo Pessoal /Divulgação

Marcelo Conceição finalizando o assado

parada era obrigatória. E como
aprendemos no Brasil, carne de
peito tostada com a gordura,
dizemos que é remédio. Então
eram obrigados a experimentar
uma fatia bem fininha, de uns 15
cm, do tal “remédio”. Encerrei
o churrasco com chave de ouro,
porque a carne com aquela lenha
ficou com a cor caramelo escuro e apetitosíssima.

Receita
Então a receita é sal médio
em vinho shiraz, costela 8 oito
ossos com o peito, e 4h30min
assando numa lenha loca de especial como aquela da África do
Sul. E não esquecer que a carne
tem de ser Angus!”

