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EDITORIAL

Mais informação e mercados à pecuária
Apesar dos contratempos que sempre se
impõem a quem trabalha com a atividade
agropecuária, é notável que o Brasil vem se
consolidando como fornecedor de proteína
animal de primeira grandeza. Para conquistar
a confiança dos consumidores, o País vem profissionalizando processos, qualificando o rebanho e, mais recentemente, investindo em uma
base de dados que inspire confiança aos mais
exigentes mercados.
Nesse desafio, a Angus assumiu mais uma
vez seu papel pioneiro e tornou-se a primeira
entre todas as raças e setores do agronegócio
a aderir à Plataforma de Gestão Agropecuária, a chamada PGA. Na prática, a adesão

José Roberto
Pires Weber

significa que a raça e seus produtores estão
organizados e prontos a fornecer informações
confiáveis ao mundo. E, é claro, abrir novos
mercado à produção.
Mas há outras questões a serem analisadas
na simbologia do Protocolo Angus. Ao avaliar
o significado desse pioneirismo, devemos ter
consciência da responsabilidade depositada
sobre nossos ombros perante o consumidor
mundial. Tarefa ainda mais árdua em um momento crucial e delicado para um País que
enfrenta crise de credibilidade e que hoje tem
seu desenvolvimento delegado, quase que exclusivamente, às mãos da iniciativa privada.
O reconhecimento conquistado pela Angus

Lida de outono na Fronteira
Martina Bessow de Oliveira, filha do criador Edvagner Souza de Oliveira,
realiza a lida de outono na Estância do Angico em Uruguaiana, RS.

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

EXPEDIENTE

está estampado nos rótulos da Carne Angus
Certificada, a única com chancela oficial dentro
do novo modelo determinado pelo Ministério
da Agricultura com anuência da CNA. Resta
agora à Angus e a seus criadores, mostrarem
toda a força da pecuária nacional. Nos próximos meses, a equipe do Programa Carne Angus
Certificada participará de ações internacionais
de promoção, que incluem passagens pela Alemanha, Itália, Rússia e Emirados Árabes. Um
exemplo de que, quando há união e trabalho
duro, é sempre possível ir além.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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PGA: Angus
na vanguarda
Medida possibilita maior transparência e abre novos mercados
Foto: Divulgação

cedência genética do animal
Por Eduardo Fehn Teixeira
(raça) sendo submetida a rígidos procedimentos de controle conduzidos sob gestão da
primorar o processo de Confederação da Agricultura
qualificação da carne e Pecuária do Brasil (CNA) e
para beneficiar os produ- fiscalizados pelo Ministério da
tores e os consumidores. Com Agricultura, Pecuária e Abasesse objetivo, a Confederação tecimento (MAPA). A Angus,
da Agricultura e Pecuária do utilizando-se de toda expertise
Brasil (CNA) e a Associação de seu programa Carne Angus
Brasileira de Angus (ABA) Certificada, torna-se a primeiassinaram em 14 de maio, ra raça a aderir ao sistema.
em Brasília, o Protocolo Angus, que é mais um pioneirisO que é a PGA
mo da Associação Brasileira
Resultado de uma parceria
de Angus e de seu Programa firmada entre a Confederação
Carne Angus Certificada. O da Agricultura e Pecuária do
protocolo é resultado de anos Brasil (CNA) e o Ministério da
de negociação e permite uma Agricultura Pecuária e Abasforte modernização na gestão tecimento (MAPA), a nova
e identificação da carne pre- Plataforma de Gestão Agropemium de origem da raça An- cuária (PGA) em linhas gerais
gus comercializada no Brasil. cria uma Base de Dados Única
Hoje, o País tem 3 milhões de (BDU), contendo informações
bezerros da raça Angus. A as- sobre a cadeia produtiva de
sinatura do protocolo ocorreu todas as 27 unidades federagraças à recente implementa- tivas do Brasil. A PGA visa
ção da Plataforma de Gestão garantir um maior controle,
Agropecuária (PGA – banco transparência e credibilidade
de dados que armazena todas dos sistemas agropecuários,
as informações do agronegócio registrando todas as ocorbrasileiro).
rências praticadas no Brasil
Assim, agora a Carne An- por produtores, frigoríficos,
gus é a primeira das carnes fabricantes de elementos de
brasileiras que poderá estam- identificação animal e órgãos
par em seus rótulos a pro- executores da área de sani-

A

PGA visa garantir maior controle,
transparência e credibilidade dos
sistemas agropecuários

Décio Coutinho, secretário da Defesa Agropecuária do MAPA,
José Roberto Pires Weber, presidente da Angus, e João Martins, presidente da CNA

dade agropecuária, entre outros. Na BDU, a PGA integra
as bases de dados dos órgãos
executores de sanidade agropecuária dos estados, base de
dados corporativos do MAPA
e dados específicos da própria
plataforma. Assim, com a implantação da PGA, o MAPA
passa a ter o registro de todas
as operações agropecuárias realizadas no Brasil, desde os dados de cada propriedade, até o
registro do transito de animais
do país. Trata-se de uma plataforma pública informatizada
de integração de sistemas, com
o grande objetivo de melhorar
a qualidade e o acesso às informações para toda a sociedade
agropecuária, além de uniformizar e informatizar os pro-

a Carne Angus Certificada. O
termo foi assinado pelo presidente da CNA, João Martins
O pioneirismo
da Silva Júnior e pelo presiAngus
Também aqui a Angus mar- dente da Associação Nacional
ca seu pioneirismo, tendo sido de Angus, José Roberto Pires
a primeira raça no Brasil a Weber, na presença de repreaderir à nova sistemática sinte- sentantes e do secretário de
tizada na PGA, através de seu Defesa Agropecuária do MinisPrograma Carne Angus Certi- tério da Agricultura, Pecuária
ficada. O protocolo de adesão e Abastecimento (Mapa), Dévoluntária ao sistema da PGA cio Coutinho, na sede da CNA,
foi assinado em 14 de maio, em Brasília.
Segundo observa Weber, a
na sede da CNA, em Brasília.
Conhecido como “Protocolo medida representa a primeira
Angus”, o documento dá início inclusão de informações extera uma nova era na certificação nas na base da PGA, banco de
e rotulagem dos cortes, tra- dados nacional onde ficarão
zendo muito mais segurança reunidos todos os dados do
e transparência ao mercado e agronegócio brasileiro. Para
ao consumidor, e permitindo a
>>>
ampliação dos mercados para

cessos de trabalho.
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isso, serão criadas novas regras
para organizar as informações
sobre o rebanho, o que habilitará a Angus a rotular seus
produtos. “Medidas como essa
ajudam a por fim a uma espécie de pirataria do mercado,
onde todo mundo pode colocar
informações no rótulo da carne, dizendo que é de determinada raça, sem uma efetiva fiscalização”, indicou, por exemplo,
o presidente da Angus.
Em fase final de implementação, o Protocolo Angus traz
ao mercado transparência e
segurança na identificação da
origem genética dos animais
abatidos, geradores da Carne
Angus Certificada. Os dados de
cada produtor são catalogados
e abastecerão a Plataforma de
Gestão Agropecuária (PGA).
“Através de critérios transparentes, o protocolo passa a
regrar o setor e a fornecer de
forma contínua e online informações referentes aos animais e carnes certificados ao
Serviço de Inspeção Federal”,
aponta Weber.
Assim, as carnes brasileiras
só poderão estampar em seus
rótulos a procedência genética e raça do animal quando
submetidas a rígidos procedimentos de controle conduzidos
sob gestão da Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) e fiscalizados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Esta decisão veio
por meio de marco regulatório
publicado através da circular
001/2015 Dipoa/SDA/MAPA,
e está ancorado pela Plataforma de Gestão Agropecuária
(PGA).
Outro que comemora a
aprovação da PGA é o antecessor de Weber na presidência da Angus, Paulo de Castro
Marques. Aliás foi em suas
gestões que o assunto começou
a ser tratado e ganhou corpo.
“Cheguei a ir umas quatro vezes a Brasília para tratar desse
assunto. Mas meu papel foi de
dar amplo apoio ao Reynaldo
Salvador e ao Fábio Medeiros,
que efetivamente trabalharam
na construção desse projeto.
Fui lá pra pressionar e cobrar

resultado das autoridades”, relata Marques. Ele considera a
aprovação da PGA como uma
vitória não só da Angus, que
foi a pioneira, mas de todas as
entidades representativas de
raças no Brasil. “Esta medida vai moralizar e dar transparência ao mercado em nível
nacional, porque agora existem
regras e elas são claras”, define Paulo Marques.
“Esse protocolo é o primeiro no País e dá início a
uma nova era de transparência, informação e segurança
aos consumidores de cortes
de alta qualidade”, ressaltou
Décio Coutinho. Segundo ele,
as carnes brasileiras só poderão estampar em seus rótulos
a procedência genética do animal quando submetidas a rígidos procedimentos de controle
conduzidos sob gestão da CNA
e fiscalizados pelo Mapa.
De acordo com o presidente da CNA, João Martins, a
parceria entre CNA e Angus
permite a ampliação e captação de mercados. “É uma nova
fase de exportação para a carne de qualidade. Entramos em
um mercado competitivo e com
nova roupagem. Antes, a falta
de legislação específica e de informações compartimentadas
sobre o setor impediam o Brasil de exportar carnes com essas características, por exemplo, para a União Europeia e
os Estados Unidos”, lembrou.
Vantagens econômicas
ao produtor
Para o Coordenador da
Coordenadoria de Negócios
(CoN) da Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA) CNA Card - PGS, do Sistema CNA - Confederação da
Agricultura e Pecuária do
Brasil, médico veterinário Juliano Hoffmann, o módulo de
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gestão de protocolos da PGA
busca realizar o controle e a
integração dos processos de
rastreabilidade e qualidade, seguindo parâmetros, atividades
e verificações definidas pelo
proponente e pelo mercado
consumidor alvo do protocolo
de adesão voluntária. Para o
técnico, seguir este conjunto de
processos pode trazer vantagens econômicas diretas e indiretas aos produtores rurais.
“Isto agrega valor à produção,
permitindo que seu produto alcance os mais exigentes mercados consumidores no mundo”,
sintetiza Hoffmann.
O gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, reforça que
a medida ainda deve alavancar
a raça Angus na abertura de
novos mercados internacionais
à carne Angus brasileira, tendo
em vista que a falta de regras
para rotulagem e informações
compartimentadas impediam
o Brasil de exportar, por exemplo, para a importante União

A PGA dá início a uma nova era
de transparência, informação e
segurança aos consumidores de
cortes de alta qualidade

Europeia, uma vez que não era
possível atender às exigentes
normas impostas pelo DGAGRI/EU (órgão equivalente ao
MAPA na União Européia).
Já no mercado interno, o prejuízo recaía sobre os frigoríficos idôneos que participam do
programa de certificação da
Angus. “Muitos cortes sem a
devida procedência acabavam
prejudicando a imagem das raças e gerando uma concorrência totalmente desleal”, exemplifica Medeiros.
“Este tipo de informação,
cada vez mais reconhecida e
valorizada pelos consumidores, era desprovida de legislação específica no Brasil. E este
fato levou a uma descontrolada proliferação de marcas de
carne, indicando a origem genética dos animais, colocando
em risco não apenas a credibilidade perante o mercado das
características
qualitativas
dessas carnes, mas também
lesando os interesses do consumidor”, salientou Reynaldo
Titoff Salvador, Diretor do
Programa Carne Angus Certificada.
Atualmente, os produtos
que contém o selo de certificação da Associação Brasileira de Angus já garantem aos
consumidores a identidade
(Carne Exclusivamente de animais Angus e Cruza-Angus),

garantida através de processo
de certificação conduzido por
técnicos da entidade, nas unidades frigoríficas credenciadas. Atualmente participam
deste processo as empresas
de certificação da Carne Angus grupos frigoríficos como
JBS, JBSFoods, Marfrig, Frigorífico Silva, Cortripal, VPJ
Alimentos, MC Donalds, Cia
Zaffari, Frigorífico Verdi, Frigorífico São João, Frigol S/A e
Cooperaliança.
A grande contribuição
da Angus
A criação da Plataforma de
Gestão Agropecuária efetivamente traz a toda a sociedade
brasileira grandes avanços na
cadeia produtiva, com integração de informações de inspeção
e defesa agropecuária de forma unificada com protocolos
comerciais de produção para
atendimento aos mais distintos
mercados. Dentro de seu escopo, a PGA também trouxe flexibilidade ao mercado da carne,
permitindo maior agilidade no
acompanhamento dos avanços
e inovações, como é o caso da
indicação de características
qualitativas e de raças nos rótulos das carnes. E todas essas
inovações ratificam as iniciativas que há anos vinham sendo
implementadas pela Associação Brasileira de Angus.
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Com valorização crescente entre os consumidores
brasileiros, este tipo de informação até então era desprovida de legislação específica
no país, o que abriu caminho para a multiplicação de
marcas indicando a origem
genética dos animais, e colocando em risco não apenas a
credibilidade perante o mercado das características qualitativas das distintas raças,
mas também os interesses do
consumidor, na medida em
que, pela ausência de marco
legal, se proliferava no Brasil os rótulos com indicação
de raças de origem europeia,
em especial da Britânica Angus. E muitas destas marcas
eram de origem duvidosa, e
não auditáveis, isto além dos
prejuízos causados às empresas sérias que atuavam neste
mercado, que já contavam
voluntariamente com a certificação da Angus, através
do Programa Carne Angus
Certificada, criado no ano de
2003 e sendo sempre aperfeiçoado até a atualidade.
Esta preocupação, permanentemente na pauta da Angus
e dos fiscais federais agropecuários do Ministério da
Agricultura, tanto em Brasília
como nos estados e unidades
industriais, foi tema de muitos
debates e reuniões provocados
pela Angus desde 2012, quando o primeiro pedido de reconhecimento oficial por parte
do MAPA foi protocolado pela
entidade representativa da
raça junto ao Ministério. Desde então, apesar do respeito,
reconhecimento da seriedade e
do trabalho realizado, além da
parceria e confiança existente
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em todos os níveis de atuação
do Ministério quanto ao trabalho da Angus, por absoluta ausência de legislação aplicável,
não ficava possível o devido
reconhecimento. Inclusive, impossibilitando a exportação de
carne com rotulagem da raça
aos países membros da União
Europeia, o que comprometia
a agregação de valor à pecuária nacional, ao criador brasileiro, uma vez que sem isso
não era possível atender às
exigentes normas quanto à rotulagem impostas pelo órgão
responsável pela regulação do
tema junto a União Europeia,
entravando qualquer negociação de exportação para aquele
seleto mercado.
Baseado neste marco, diversas discussões foram conduzidas junto ao MAPA através da secretaria de defesa
agropecuária - SDA e da Secretaria de desenvolvimento e
Cooperativismo - SDC com a
participação dos secretários
Caio Rocha, Décio Coutinho e
dos chefes do Dicar e Dipoa,
diretamente envolvidos no
tema das rotulagens. Estas discussões conduziram a apresentação e aprovação do primeiro
protocolo de adesão voluntária
do Brasil, o Protocolo Angus,
aprovado pela CNA em setembro de 2014 e pelo MAPA em
fevereiro deste 2015.
Restava, no entanto, a carência de um marco especifico e objetivo sobre a informação de raças bovinas nos
rótulos de carnes, o que foi
obtido em 28 de fevereiro
de 2015, em um dos primeiros atos sob comando da ministra da Agricultura, Katia
Abreu, através da publicação

do Ofício Circular 001/2015
Dipoa/SDA/MAPA que definiu: a) Que a rotulagem com
informações quanto a raças
bovinas somente poderá ser
feita mediante implementação
de protocolo desenvolvido e
aprovado pela associação de
criadores da raça em questão;
b) Que a gestão dos referidos
protocolos será feita através
da PGA sob responsabilidade
da CNA e que c) Caberá ao
serviço de Inspeção Federal
o acompanhamento da implementação dos controles dos
distintos protocolos. O documento ainda institui que as
marcas existentes àquela data
teriam 180 dias para atender
a este requisito e que as novas marcas solicitadas só poderiam ser aprovadas dentro
deste novo modelo.
Em fase final de implementação, o Protocolo Angus,
o primeiro a ser reconhecido
pela CNA, trouxe ao mercado
com exclusividade, transparência e segurança a identificação da origem genética
dos animais Angus a ser informada nos rótulos de carnes.
Através de critérios claros
e transparentes, que sempre
caracterizaram a atuação do
Programa Carne Angus da Associação Brasileira de Angus,
o protocolo passa a regrar o
setor e fornecer de forma contínua e online informações referentes aos animais e carnes
certificados ao Serviço de Inspeção Federal.
Tendo todas suas ações
executadas
exclusivamente
por funcionários da própria
entidade, traz ainda transparência na relação produtor x
indústria e clareza aos critérios de tipificação de carcaças de animais da raça. O
protocolo Angus conta ainda com acreditação permanente, através de auditorias
periódicas de um organismo
internacional, a centenária
certificadora Européia TÜV
Rheinland, com sede em Colônia na Alemanha, gerando
credibilidade e reconhecimento junto ao mercado europeu,
extremamente
importante
para as carnes de alta qualidade do Brasil.
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A raça Angus é pioneira na
PGA, com a assinatura de
circular em fevereiro de 2015

Resultados da PGA
• Integração entre as bases de dados
• Agilidade na obtenção de informações
• Interligação entre os diversos elos da cadeia
• Transparência - acesso às informações e credibilidade
• Protocolos privados de adesão voluntária

Por que a PGA foi criada?
• Garantir normas para exportação.
• Controlar trânsito de animais no país.
• Facilitar e Agilizar a restrição de trânsito de animais no
país em casos de eventos sanitários.
• Perigo de interrupção da exportação de carne in natura
para a UE.
• Facilitar o cumprimento da Cota Hilton.

Aplicação da Plataforma

6
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De olho
no mercado
europeu
A

ssim como a raça Angus,
que na Expo Londrina
apresentou para os Brasil
a qualidade de seus animais, o
Programa Carne Angus Certificada também registrou novo
avanço de qualificação de seu
produto, a carne Angus, na movimentada feira paranaense.
O Programa, da Associação
Brasileira de Angus, deu um
importante passo rumo à novos
mercados para a carne Angus,
especialmente de olho nos países que valorizam a carne de
qualidade, caso da fortíssima
União Europeia.
Pois a partir de agora, a
validação internacional do
Programa Carne Angus será
de responsabilidade da certificadora alemã TÜV Rheinland
(TR). O acordo foi assinado no
parque da Expo Londrina, em
17 de abril, pelo presidente da
Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber,
o diretor do Programa Carne
Angus Certificada, Reynaldo
Titoff Salvador e o gerente da

TÜV Rheinland, Daniel Gularte
Xavier.
O Programa Carne Angus
Certificada é uma vitoriosa iniciativa da Angus, com 12 anos
de existência, que somente em
2014 foi responsável pelo abate
de 330 mil bovinos com padrão
superior de carcaça e qualidade
de carne.
A TÜV
Rheinland
Empresa europeia, a TÜV
Rheinland é sediada em Colônia, na Alemanha, com mais de
140 anos de atuação no mercado, sendo conhecida e reconhecida em todo o mundo. Além
disso, possui filial própria no
Brasil e escritórios em mais de
60 países, incluindo os principais mercados potenciais para
a carne Angus brasileira.
Segundo Reynaldo Salvador, esta abrangência permite
a equivalência de nossa certificação em todos os países onde
a empresa está presente, facilitando o acesso aos mais exigen-

Foto: Devanir Parra/Angus

José Roberto Pires Weber, Plinio Pereira e Reynaldo Titoff Salvador

“Nossa experiência na área
de alimentos está voltada à segurança alimentar, com foco em
certificações de Normas ISO
22000, BRC, HACCP, BPF e
protocolos customizados para
clientes específicos, englobando
toda a cadeia de fornecimento
(do campo ao consumidor final)’’, esclareceu Plinio Pereira,
Gestor da área de Certificações
Do campo
da TÜV Rheinland, também
ao consumidor
A TÜV Rheinland possui presente ao evento ao lado do
acreditação junto ao Inmetro auditor Guilherme Beil Amado.
O Grupo TÜV Rheinland,
e está credenciada no Ministério da Agricultura, Pecuária e conforme Amado, é um forneAbastecimento (Mapa) como cedor líder de serviços técniOrganismo de Certificação In- cos em todo o mundo. Desde
dependente para as mais diver- sua fundação, em 1872, tem
sas normas. Com esse impor- desenvolvido soluções seguras
tante avanço, todas as unidades e sustentáveis para os desafios
produtoras do Programa Carne decorrentes da interação entre
Angus Certificada passam a ser homem, ambiente e tecnologia.
auditadas segundo o Manual da Como uma organização independente, neutra e profissional,
Qualidade do Programa.
“A TR possui profissionais estamos comprometidos a traaltamente capacitados, com balhar em direção a um futuro
corpo técnico composto por que pode satisfazer as necesmédicos veterinários, zootecnis- sidades da humanidade e para
tas e engenheiros agrônomos, o ambiente no longo prazo. No
dinâmico mercado em que opedentre outros especialistas.
tes mercados. Fabio Medeiros,
gerente nacional do Programa,
acrescentou que o reconhecimento de uma certificadora europeia confere ao Programa da
Angus alta credibilidade junto
à União Europeia, viabilizando
as exportações a este disputado
mercado.

ramos, o foco é o de servir os
clientes, alcançando sucesso e
melhorando
constantemente
seu apelo aos clientes, parceiros
e colaboradores. “O nosso nome
fortalece sua marca”, reforçou
o auditor da TÜV Rheinland.
Segundo Guilherme Amado,
desde o ano passado vinham
mantendo contatos com o
Programa Carne Angus, através do gerente nacional, Fabio
Medeiros, culminando com a
assinatura deste acordo, em
Londrina. “Estamos presentes
em 69 países do mundo, com
500 escritórios estabelecidos
nos principais mercados globais, e com nossa experiência
estamos prontos para apoiar
as intenções da Angus de exportar sua carne de qualidade
para a Europa, especialmente
para a Alemanha, onde está
nossa sede. Para nós é altamente positivo trabalhar com
o principal programa de carne
de qualidade do Brasil, pioneiro em sua área, o Programa
Carne Angus Certificada”, declarou Guilherme Amado.

TÉCNICOS CREDENCIADOS

Utilize os serviços do Corpo Técnico da Associação
UF
PR
SC
SC
RS
RS
RS
RS
RS
RS

CIDADE
Arapongas
Lages
Lages
Porto Alegre
Bagé
Porto Alegre
Alegrete
Vacaria
Cachoeira do Sul

NOME
Antônio Francisco Chaves Neto
Aristorides Tadeu Ribeiro de Melo
Adevolmir Silva
Dimas Correa Rocha
Fábio Azeredo
Fernando Furtado Velloso
Flávio Montenegro Alves
Ivan Pedro Verdi Guazzelli
Joel Rocha Scroferneker

TELEFONES
43 3275.1811 / 43 9972.0309
49 9146 5455
49 8839 7790
51 9904.3356
53 9946.6031
51 3392.6502 / 51 9835.8100
55 3422.7595 / 55 9974.3024
54 9117.0773
51 3724.2495 / 51 9975.1985

UF
RS
RS
PR
RS
RS
RS
SP
RS
MG

CIDADE
Cachoeira do Sul
São Borja
Cascavel
Pelotas
S. do Livramento
Sto. Antônio Patrulha
S. J. do Rio Preto
Uruguaiana
Uberlândia

NOME
José Carlos Guasso
Josemin de Lima Guerreiro
Luis Augusto Copetti
Luiz Sérgio Santos de Faria
Luiz Walter Leal Ribeiro
Pedro Adair F. dos Santos
Rednilson Morelli Goes
Renato Pinto Paiva
Tito Mondadori

TELEFONES
51 9748.3341
55 3431.1835 / 55 9977.6644
45 9972.3425
53 8414.9065 / 53 3325.3805
55 9112.3916 / 55 8135.4008
51 9837.6501 / 55 9969.1464
17 9201.9181
55 3411.5403 / 55 9977.7281
34 8866.7797
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A moderna ANC
Por Amilton
Cardoso Elias

E

muita coisa mudou depois disso! Para quem
tinha a fama de "Clube
do Bolinha" até então, foi nesse período que a mão de obra
feminina recebeu sua primeira
chance. À exceção da senhora encarregada da limpeza,
todos os demais funcionários
eram homens. Esse cenário
começaria a ser mudado em
1991, quando foi contratada
a jovem Prudência Maria da
Cunha Luçardo. O contrato
teve vida efêmera. Durou apenas três meses, mas abriu as
portas para Viviane da Silva
Fagundes, por exemplo, que,
embora tenha trabalhado durante apenas quinze meses,
desde março de 1992 a julho
de 1993, deixou como seu legado principal a criação do
site da ANC, sucessivamente modernizado ao longo do
tempo, de acordo com as novas tendências e em função
das constantes atualizações
de ferramentas e linguagens,
mas tendo como embrião o
projeto criado por ela. Joana
Lacerda Maciel e Josiane Ferreira Lemos encerraram aquele primeiro ciclo na virada do
século.
O "Clube do Bolinha" reabriu suas portas e reinou novamente soberano por mais
uma década, quando a ANC
contratou os serviços da senhora Juliana Aloy Berny, no
ano de 2010. De lá para cá a
mão de obra feminina tem sido
bastante valorizada, de forma
que o "Clube do Bolinha" deu
lugar à "Casa das Sete Mulhe-

res". E elas não estão aqui só
para bonito. Ao contrário, desempenham funções relevantes e ocupam posições estratégicas, de tal forma que dos
três cargos mais importantes,
dois são ocupados por mulheres. A zootecnista Silvia Freitas de Freitas é a Superintendente Substituta do Serviço
de Registro Genealógico e a
médica veterinária Fernanda
Nogueira Kuhl é a Coordenadora do PROMEBO®. Somese a elas a senhora encarregada dos serviços de limpeza e
duas estagiárias, veremos que
os tempos mudaram e as mulheres são maioria na casa.

nhos de usuários do programa
e de alguns de seus pioneiros.
A noite foi grandiosa e o sucesso absoluto.
O ano de 2014 consolidou
ainda mais a parceria com
a Associação Brasileira de
Angus. As duas entidades se
uniram para fortalecer o Programa Carne Angus Certificada, desenvolvido e mantido
pela Angus, agora com o aval
oficial da ANC, por meio de
convênio específico para esse
fim. Além disso, foi lançado
o Programa de Fomento ao
Cruzamento Angus, também
em parceria com a Angus, que
tem como objetivo alavancar

Os investimentos em tecnologia,
a incorporação de novos
técnicos e a parceria com a
Angus fortaleceram o trabalho
técnico da ANC
Mas a moderna ANC não
se contenta com pouco. No
ano de 2006, quando se comemorava o Centenário do
Herd-Book Collares, foi lançado um livro contando sua
brilhante trajetória. Em 2014,
quando celebrou os 40 anos
do PROMEBO®, não poderia
ser diferente. A 20ª. edição
dos Sumários de Touros veio
de forma magnífica. Além
dos dados de performance dos
animais envolvidos, a história
das quatro décadas de trabalho pela pecuária brasileira
foi contada de forma intensa
e apaixonante, no formato de
um livro para ser guardado
com todo o carinho. A data foi
comemorada com uma grande
festa em Porto Alegre, como
a ANC nunca antes ousara
fazer. Nela foram lançados o
livro e um audiovisual sobre o
mesmo tema, ambos com vários e entusiasmados testemu-

a utilização da genética Angus através da ampliação do
número de animais registrados na categoria de Cruzamentos Sob Controle de Genealogia (CCG); fortalecer a
expansão dos rebanhos com
genética Angus (com maior
ênfase no Brasil Central); estimular a comercialização de
animais melhoradores, assim
como aproximar os criadores
de rebanhos comerciais das
duas entidades. Para instigar
os usuários desse tipo de genética, foi criada uma tabela

Parte 2 (final)
especial, com valores promocionais que são realmente
convidativos.
Quando falamos em modernidade não podemos esquecer
da página da ANC na internet.
Neste ano de 2015 ela atinge
sua maioridade, pois foi posta no ar no distante 1994. As
mudanças que ocorreram são
incontáveis, mas destacamos,
como não poderia deixar de
ser, a ferramenta em que ela
se transformou. Através de login e senha para acesso à Área
Restrita, os usuários podem
consultar, entre outras coisas, toda a existência de seu
rebanho, assim como os protocolos de correspondência.
Neste particular, a ANC está
trabalhando, desde outubro de
2014, com a digitalização de
todos os documentos recebidos e expedidos, de forma que
o usuário pode visualizar, em
seu protocolo na internet, as
imagens de toda a correspondência trocada entre ele e a
ANC, a partir de então. Está
se intensificando esse trabalho para digitalizar os documentos anteriores, de forma
progressiva e retroativa.
O site da ANC também
contemplou o trabalho dos
Inspetores Técnicos. A eles
também foi disponibilizada
uma ferramenta que oferece
a possibilidade de comunicar
seus trabalhos de campo através de um Laudo de Inspeção,
evitando, assim, toda a perda
de tempo com os Correios,

extravio, espera na fila do
protocolo etc. Ainda no site
da ANC, assim como no do
PROMEBO®, está disponível
a versão on line dos Sumários
de Touros, outra ferramenta
importantíssima para aqueles
que trabalham com genética.
Os últimos anos também
trouxeram modernidade para
os serviços de registro genealógico. Agora já é possível
confeccionar um certificado
de registro de animais com
cinco gerações nacionais, em
formulário específico, destacando essa condição. Além
disso, foi conquistada a possibilidade de assinatura digital
dos certificados de registro,
uma aspiração antiga que se
concretizou, agilizou e modernizou aqueles tradicionais
documentos, que assumiram
novo formato a partir de então. Agora eles são impressos
com os dados individuais de
cada animal, além de sua genealogia com mais três gerações. E isso também pode ser
visualizado na internet!
Os tempos mudaram desde aquele distante 1906,
quando tudo começou, de
modo que a ANC está cada
vez mais ágil e moderna, buscando estar sempre à altura
do padrão de excelência que
marcou sua trajetória nestes
mais de cem anos.
*Superintendente da Associação
Nacional de Criadores
“Herd-Book Collares”

Novo Conselho Técnico da Angus
A Associação Brasileira de Angus, em
reunião de diretoria realizada em 27 de
abril, escolheu a nova formação do Conselho Técnico da entidade, que passa a ser de
responsabilidade dos nomeados:

Presidente: Susana Macedo Salvador
Conselheiros: Antonio Martins Bastos
Neto, Cristopher Filippon, Roberto Vilhena,
Marcio Sudati Rodrigues, Ulisses Rodrigues
Amaral e Fernanda Nogueira Kuhl.
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Aftosa: vacinar ou não?
Fotos: Divulgação

Paraná se prepara
para ser zona livre
da Febre Aftosa
sem vacinação, e
reacende o debate
no País.
Por Nicolau Balaszow e
Eduardo Fehn Teixeira

O

tema literalmente pegou fogo, não só no Rio
Grande do Sul como de
resto Brasil afora, onde uns
protestam, outros chamam de
aventura irresponsável e outros calam ... “O Governo do
Paraná se prepara para a última campanha de vacinação
contra a Febre Aftosa”. Esta
manchete, veiculada recentemente pelos jornais paranaenses vem causado desconforto
em setores da economia agropecuária no Brasil. Está de
volta o debate, que toma conta do Rio Grande do Sul e do
Brasil: vacinar ou não?
O Paraná iniciou o processo
para ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde
Animal (OIE) como área livre
da doença. A razão para esta
iniciativa tem como justificativa o estado paranaense estar
livre da doença há dez anos e,

em consequência, vislumbrar
a possibilidade da abertura de
mercados mais atraentes para
a exportação especialmente de
carne suína. Nem tanto pela
produção pecuária, pois o Paraná é, hoje, o nono produtor
de bovinos no País.
Neste ano a imunização
do rebanho segue o estipulado, sendo prevista para 2015
a vacinação de 4 milhões de
cabeças (em 2014 o faturamento do setor alcançou US$
110 milhões). Estima-se que o

déficit na produção de bezerros
no Paraná seja superior a 200
mil bezerros por ano, segundo
dados da Sociedade Rural de
Maringá.
Conforme o diretor da
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar),
Adriano Riesemberg, o enfrentamento à Febre Aftosa serve
de parâmetro para a qualidade
do serviço de defesa sanitária
de um estado. Deste modo, “ao
buscar o reconhecimento internacional, nós afastamos as
restrições dos mercados que
pagam melhor, beneficiando
toda a cadeia produtiva da pecuária paranaense”, argumenta o dirigente.
O processo no Paraná seguirá conforme o calendário
dos órgãos internacionais. De
acordo com as normas da OIE,
o pleito para que uma determinada área seja decretada livre
de uma doença, sem vacinação,
é feito 12 meses após a retirada do processo de imunização.
O compromisso é cumprir um
rigoroso cronograma, que inclui a adequação da estrutura
dos postos de trânsito agropecuário e a reposição do quadro
de servidores, para então apre-

Adriano Riesemberg

Reynaldo Salvador

sentar o pleito à OIE. O Paraná já cumpriu quase todos os
requisitos necessários aos processos para o reconhecimento,
faltando apenas a reestruturação física de postos de fiscalização nos limites com São
Paulo e Mato Grosso do Sul, e
a nomeação de servidores concursados para apoiar a Adapar,
executora do processo.
Além da suspensão da vacinação, haverá restrições ao
ingresso no Paraná de animais vacinados até setembro
de 2016, quando o Ministério
da Agricultura envia pleito à
OIE com as auditorias e exames sorológicos já realizados.
A expectativa é que em maio
de 2017 ocorra a formalização
desse reconhecimento por parte da entidade internacional.

tiva, alguns alertas foram emitidos especialmente e devido
aos últimos casos da doença no
País, sendo o risco de caráter
regional, pois 2012 viu focos
da doença no Paraguai e, mais
recentemente, na Venezuela.
Ocorrendo o aparecimento de
focos da doença, é disparado
um alerta internacional, que
faz com que os países importadores suspendam imediatamente a compra de todos produtos de origem animal. “Os
clientes hoje compram nossa
carne e pagam bem por ela. Se
tivermos um surto no Paraná,
todo o País será prejudicado.
Será que vale o risco?”, questiona Reynaldo Titoff Salvador,
diretor do Programa Carne
Angus Certificada, da Associação Brasileira de Criadores
de Angus. A febre aftosa não
oferece riscos diretos para o
homem, mas é fatal para os

Cadeia de produção
preocupada
Na contramão desta inicia-

>>>
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É preciso haver uma ação
coordenada dos países do Cone
Sul e dos estados da região livre
animais e tem carga viral altamente contagiosa. Por isso
mesmo, é ameaça econômica
grave.
O diretor da Angus propõe,
antes de qualquer decisão, que
seja realizada uma profunda
discussão sobre o tema, e que
se construa um projeto onde
não só as fronteiras nacionais,
mas também as internacionais,
tenham um controle muito
mais rigoroso para o trânsito
dos animais. “É preciso haver
uma ação coordenada entre
o Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e o Chile para não
se correr riscos, sendo que
qualquer decisão por decreto
deve ser considerada irresponsabilidade política”, enfatiza
Salvador. Ele destaca o atual
momento como o de expansão
dos negócios de venda de carne para importantes mercados
internacionais, ainda que considerado o Brasil como zona
Livre de Aftosa com vacinação. “Os chineses já abriram o
seu mercado e é esperada para
o mês de julho a chegada da
carne brasileira nas prateleiras norte-americanas”, lembra
Salvador e, ao mesmo tempo,
garante que os volumes de exportação ganharão novos e expressivos patamares.
Na esteira
Na esteira desta reivindicação dos paranaenses, no
Rio Grande do Sul, passados
15 anos depois do último e
grave caso da doença ocorrido no município de Joia, já se
observa movimentação para

Sérgio Turra

seguir o mesmo caminho. O
fato de Santa Catarina possuir
o status de área livre da doença, somando-se ao Paraná,
colocaria o RS numa situação
de isolamento. Deste modo, a
Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da
Assembleia Legislativa aprovou requerimento de audiência
pública para discutir a viabilidade da suspensão da vacina
contra a Febre Aftosa também
no Estado gaúcho. A proposta
é do deputado estadual Sérgio
Turra (PP). Conforme o parlamentar, a intenção do Paraná
em conquistar o status de zona
Livre de Aftosa sem vacinação
coloca o Rio Grande do Sul na
obrigação de discutir o assunto. “Precisamos levantar as
condições da sanidade animal
no Estado e verificar se podemos ir adiante". Turra ainda
lembrou que a avicultura, suinocultura e a cadeia produtiva
do leite também se beneficiariam com a mudança do status. “O Rio Grande do Sul não
pode chegar sempre atrasado”,
afirmou. A audiência pública
deve ser realizada em junho.
“Vamos esperar a reunião do
Conselho de Desenvolvimento
e Integração Sul (Codesul) da
OIE, que também vão tratar
do assunto, para que qualquer
novidade já possa ser discutida na Assembleia”, orientou o
parlamentar.

nitária do RS, Fernando Gross,
além da vacinação ser excessivamente valorizada, pois nem
sempre garante o não aparecimento de focos da febre, o Estado tem competência técnica
para realizar a fiscalização necessária. “As pessoas devem se
informar criteriosamente, pois
existe pouco conhecimento a
respeito do tema. Considero
lógica a suspensão da vacinação, mas vai depender muito
também da atuação dos produtores e ninguém vai tomar
a iniciativa sem antes haver
um bom debate”, condiciona
Gross.

Competência
técnica
Na opinião do médico veterinário e chefe da Defesa Sa-

Sem
aventuras
Bernardo Todeschini, chefe
do Serviço de Saúde Animal do
Ministério da Agricultura no
Estado, que coordena um dos
grupos de trabalho encarregados de analisar as condições de
sanidade animal e controle de
fronteiras, explica que a vacina
ajuda a reduzir a incidência da
doença com 80% de eficácia,
mas não previne a entrada do
vírus. Ele diz que as duas etapas da campanha de vacinação
demandam quase seis meses
de trabalho e nesse período,
os técnicos poderiam reforçar
a vigilância sanitária e o controle de divisas e fronteiras,
bloqueando a possibilidade do
ingresso da doença em nosso
território.
Em breve, as primeiras conclusões das atividades do grupo
serão apresentadas ao Fundo
de Desenvolvimento e Defesa
Sanitária Animal (Fundesa) e,
depois, aos demais setores envolvidos. “Queremos contribuir
para criar condições que permitam retirar a vacina. A avaliação deve ser técnica, orienta
Rogério Kerber, presidente do
Fundesa. Já Grazziane Rigon,

Bernardo Todeschini

Grazziane Rigon

coordenadora do programa
de erradicação da Febre Aftosa da Secretaria Estadual da
Agricultura, diz que há pontos críticos a serem avaliados,
como fiscalização de fronteiras, vigilância em propriedades de risco e capacidade de
resposta imediata em caso de
emergência sanitária. “Temos
deficiências como a necessidade de um número maior de
fiscais agropecuários”, alerta. Já o diretor-presidente da
Adapar, Inácio Afonso Kroetz,
adianta que os estados e países
vizinhos serão contatados para
participar de reuniões antes
disso. “Somente a avaliação do
Ministério da Agricultura vai
dizer se estamos capacitados
para a retirada da vacina. Não
iremos nos aventurar se não
houver segurança para isso”,
sentencia.

Rogério Kerber

ingressem em seu território. O
risco maior é a reintrodução
do vírus. “E uma coisa é o
vírus voltar a circular em um
rebanho totalmente vacinado,
e outra, em um rebanho sem
vacinação. Neste caso o estrago seria realmente enorme,
de perda de mercados e custos
para erradicação da doença. É
preciso se preparar bem, é uma
viagem sem volta”, avisa.

Etapas
Dirigentes da Federação da
Agricultura do Estado do Paraná (Faep), da Organização
das Cooperativas do Paraná
Uma viagem
(Ocepar) e da Federação dos
sem volta
Reforçando a preocupa- Trabalhadores na Agricultura
ção quanto à liberação da va- do Estado do Paraná (Fetaep),
cinação, entidades ligadas à se posicionaram favoráveis ao
sanidade argumentam que as governo do Paraná iniciar o
ações não podem ser restri- processo de reconhecimento
tas à criação de barreiras. “O internacional de área Livre de
comprometimento não pode Febre Aftosa sem vacinação.
ser apenas do Governo, diz Ce- Em caso de decisão favorável
zar Amin Pasqualin, presidente ao início do processo, a campado Sindicato dos Médicos Ve- nha de vacinação prevista para
terinários do Paraná. Existem o mês de novembro não será
dúvidas sobre a movimentação mais realizada, portanto, e em
de animais entre estados e pa- tese, essa campanha que comeíses. Atualmente, pecuaristas çou em maio seria a última.
Para obter o reconhecimenbuscam terneiros no Mato
Grosso do Sul, por exemplo, to da OIE, o Estado reformou
para posterior recria no Pa- 23 postos de fiscalização nas
raná. Neste caso, a normativa, divisas com São Paulo e Mato
quando da retirada da vacina, Grosso do Sul e na fronteira
veda a operação de circulação com o Paraguai, abriu novas
de animais de um estado para unidades, investiu em viaturas
outro, o que aumentaria ainda e contratou servidores. Foram
mais o déficit na produção de chamados 169 funcionários
concursados para somar-se
bezerros do Paraná.
Júlio Pompei, coordenador aos 760 técnicos.
de cooperação técnica do CenFundo garantidor
tro Panamericano de Febre
Ágide Meneguette, presiAftosa (Panaftosa), acredita
que a suspensão da vacina é o dente da Faep, considera um
caminho natural, mas preconi- passo importante e necessário
za a avaliação dos custos, dos para o desenvolvimento da pebenefícios e buscar um consen- cuária. Ele diz que, para garanso para as tomadas de decisão. tir à OIE que o Paraná tinha
O Rio Grande do Sul, que divi- condições de manter-se como
de fronteiras com argentinos e área livre de Aftosa, a Secreuruguaios, precisa estabelecer taria da Agricultura e a Faep,
um rigoroso controle para evi- juntamente como os demais
tar que animais contaminados
>>>
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membros do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária –
Fundepec -, criaram uma taxa
cobrada na vacinação para
constituir um fundo garantidor
de indenizações a produtores
no caso de surtos de Aftosa,
como forma de debelar prontamente a ocorrência e garantir
ao mercado as nossas condições de nos mantermos como
área livre. “Hoje, esse Fundo
guardado pelo Fundepec, tem
em sua conta R$ 56 milhões
de Reais para serem usados
em emergências sanitárias, e
somente nesses casos”, revela.
Mas segundo o presidente

Inácio Afonso Kroetz

Angus@newS

ESPECIAL

Maio/Junho de 2015

Fotos: Divulgação

A suspensão da vacinação
é considerada uma viagem
sem volta e exige controle
perfeito das fronteiras
da Angus, José Roberto Pires
Weber, a fronteira do Paraná
com o Paraguai é um perigo
concreto tendo em vista que o
controle da epizootia naquele
país não segue o mesmo rigor
do Brasil. “A decisão sobre a
suspensão da vacinação em

um determinado estado não
pode ser tomada de modo
isolado. É uma medida que
impõe riscos a diversas outras regiões do Brasil e, por
isso, deve ser debatida a
fundo com o setor”, pontua
Weber. Para ele, o mais apro-

Ágide Meneguette

José Roberto Weber

priado seria unir secretários
de estados e lideranças dos
ministérios de Agricultura
dos países da América Latina
para discutir propostas conjuntas que busquem a erradicação da doença de forma
continental. Um modelo nesse
sentido vem sendo alinhado
há anos pelo Panaftosa, mas,
na prática, garante Weber,
muito pouco foi implementado. “O que acontece é que os
países adotam suas próprias

medidas e, às vezes, nem as
adotam, e fica tudo por isso
mesmo”, observa.
A proposta da Angus é trabalhar para construir, no futuro, uma zona livre de aftosa
que integre MS, SP, PR, SC e
RS, além de Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. “Para
isso, a defesa agropecuária
tem que ser vista como uma
prioridade, assim como as políticas efetivas de controle de
fronteira”, diz o dirigente.
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Terneiro Certificado:

Um novo show
na, um mercado evidentemente menor, porém efervescente,
os preços estão bem elevados:
A Feira do Terneiro de Água
Doce, no meio-oeste, realizada
dia 19 de Abril, fez a alegria
do criador Amaury Maciel,
proprietário do Grupo Aeme,
que negociou um lote de 11
Por Horst Knak
terneiros Angus Certificados,
com 275 kg de média, por
R$ 2.450,00, R$ 8,90 o kg/
momento é do terneiro vivo. Os lotes Angus certificae do gado de reposição. dos obtiveram um “premium”
Especialmente nas cate- de até mais de 20%. Amaury
gorias mais jovens, pelo menos constatou, aliás, que em váno Sul do Brasil, onde o Angus rias outras feiras as médias
reina em absoluto, as médias ultrapassaram os R$ 7,00
arrancam sorrisos de vendedo- o kg vivo. “Estes resultados
res e fazem compradores coçar mostram o momento impora cabeça, já que os sobrepreços tante por que passa a nossa
estão bem visíveis. Se a econo- pecuária, gerando resultados
mia brasileira como um todo para quem investe em animais
está claudicante, o mesmo não de qualidade superior, notadase pode dizer da agropecuá- mente o Angus, que responde
ria – já que lavouras de grãos proporcionalmente nos leie os pastos tecnificados estão lões”, afirma Maciel.
Já no leilão conduzido pela
rendendo bons lucros aos produtores. O mercado está firme, Pampa Remates, no dia 17 de
é comprador e mesmo com a Maio, também em Água Doce,
retração do consumo não há Maciel voltou a fechar uma
reflexos nos leilões e no merca- média de R$ 8,78 reais o quilo
do bezerro macho, “69% acido informal.
Em feiras oficiais de ter- ma do preço do boi gordo”,
neiros do Rio Grande do Sul, comenta. Os animais são filhos
na temporada de outono, com- de animais da Cabanha Las Liputados os resultados até 20 las, com mães definidas Angus.
de Maio, foram vendidos 34,6 “São clientes da região, termimil terneiros, com média de nadores a campo, que utilizam
6,02 o kg vivo, e 11,5 mil ter- pastagens melhoradas, incluinneiras com média de R$ 5,38 do terminadores que comerkg/vivo. Já em Santa Catari- cializam carne na região. En-

tusiasmada com o resultado,
a filha de Amaury, Maria Rita
Maciel destaca o excelente trabalho realizado pelos técnicos
da Angus. Na área reprodutiva,
a empresa é atendida por Dimas Rocha, enquanto a certificação é feita pelo técnico Adevolmir Ribeiro de Melo (Deva).
E “Deva” dá o seu depoimento: “Estamos identificando
grande procura pelo terneiro
certificado em SC, com ótimos
preços, consequentemente com
bom retorno aos criadores”.
Em média, diz, o sobrepreço
alcançado gira em torno de
15%, alcançando entre 20 e
25% em algumas feiras. Ele
também observa grande procura por fêmeas certificadas para
reposição e formação de plantéis comerciais. “Com certeza
a nova parceria do Programa
Carne Angus com o Frigorífico
São João impulsionou o mercado”, comenta o técnico da
Angus. Para ele, os investimentos em genética estão sendo
alcançados e recompensados
pelo mercado, que remunera e
absorve a qualidade ofertada.
A Fazenda Calafate, de Rio
Grande, RS, também fez bonito em seu leilão de produção,
realizado dia 29 de Abril, na
Rural de Pelotas, RS. Em pouco mais de uma hora, todos os
650 animais ofertados foram
negociados. Destaque para
400 terneiros Angus Certificados, 200 vacas Angus, além
de ovinos. Segundo a médica
e administradora da Calafate,

Terneiros do Grupo Aeme, de Água Doce, SC

Adevolmir Ribeiro de Melo

O

Fotos: Divulgação

Animais da Fazenda Calafate, de Rio Grande, RS

Ana Carolina Issler Ferreira
Kessler, os terneiros Angus certificados alcançaram o valor
médio R$ 1.106,00, R$ 6,10
o kg vivo e as vacas prenhas,
o valor médio de R$ 2.045,00.
“Estamos felizes com o sucesso desta edição do Leilão Calafate, ano em que aumentamos
a oferta de animais e a venda
novamente foi completa, com
boa valorização dos produtos”, comemora Ana Carolina.
No final de Maio, a 13ª Feira de Terneiros e Terneiras Selecionados, realizado no Parque de Esteio, RS, teve uma
oferta de cerca de 900 terneiros, terneiras e fêmeas de reposição. A média dos terneiros
alcançou os R$ 6,20 o kg vivo,
valores que pontificaram no
Estado. O Remate de terneiros
realizado durante 1º Angus de
Outono, promovido no dia 23
de Maio pelo Núcleo Centro
Angus, em Cachoeira do Sul,

RS, mais uma vez alta liquidez
para os terneiros Angus, comercializados pela média geral
de R$ 6,32 o kg vivo, enquanto
as terneiras fizeram média de
R$ 5,37 o kg vivo.
Outro evento de sucesso
foi a 35ª Feira de Outono de
Terneiros de Caçapava do Sul,
RS, também promovido pelo
Núcleo Centro Angus, no dia
29 de Abril, juntamente com
a Associação dos Núcleos de
Produtores de Terneiros de
Corte (ANPTC). Neste fervilhante mercado, cerca de 70
produtores participaram de
palestra sobre Terneiros de
Qualidade x Lucratividade,
quando conheceram o impacto da genética de qualidade
na pecuária de corte. O ponto alto da área comercial foi
a venda de 1.375 terneiros
(machos), pesando 185 kg de
media e média final de valor
por R$ 5,84 kg/vivo.

No Rio Grande do Sul mais de 40 mil terneiros foram negociados em feiras
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Núcleo catarinense inaugura sede

O

Núcleo Catarinense de
Criadores de Angus reuniu
seus associados na noite
de 30 de abril para empossar
sua nova diretoria, que tem o selecionador Dorival Carlos Borga (leia-se Fazenda 3 Marias
Agronegócios) como presidente,
e também para inaugurar sua
sede própria, no Parque do Conta Dinheiro, em Lages, no Planalto Serrano, SC.
De acordo com o presidente
anterior do núcleo, criador Nelson Antônio Serpa, a inauguração da sede própria representa o
crescimento e fortalecimento da
entidade e da raça nos últimos
anos. “O Núcleo se estruturou,
conseguimos fazer da raça Angus
um padrão de genética da mais
alta qualidade, que hoje é referência para todo o País”, afirmou Serpa, ao passar o comando
a Borga.
A ideia da construção de uma
sede que pudesse abrigar os asso-

Fotos: Divulgação

Evento em Lages empossou nova diretoria do Núcleo, liderada por Dorival Borga

ciados e criadores, especialmente durante os eventos realizados
no parque, como a Expo Lages,
maior feira agropecuária de Santa Catarina, surgiu em 2013, e a
execução do projeto foi iniciada
no ano passado. “Além de espaço para encontros e reuniões, a
sede servirá como ponto de degustação da carne Angus para
que possamos mostrar o diferencial do sabor e da qualidade da
raça”, observa Serpa, proprietá-

rio da Fazenda Renascença.
Para Dorival Carlos Borga,
que comandará o núcleo até
2017, tendo como vice-presidente Nivaldo Dzyekanski, o plano de trabalho de sua diretoria
contempla, entre outros fatores,
o aumento do número de sócios
para 50 até o fim de 2015, distribuídos em cinco diferentes categorias de acordo com o perfil de
cada criador. “Outra meta é aumentar o percentual do rebanho

Angus existente em
Santa Catarina que
vai para o
frigorífico
dentro do
Programa
Carne Angus Certificada. Hoje,
cerca de 10% do que é produzido no Estado é abatido por meio
do programa. Queremos dobrar
esse percentual”, estima Dorival
Borga.
Angus em Santa Catarina
O Núcleo de Criadores de Angus de Santa Catarina é um dos
mais ativos no Brasil, e é onde a
raça mais cresce no País. A modernização e a padronização do
rebanho bovino daquele estado
passou a ser recomposto há alguns poucos anos, a partir da
descoberta pelos criadores das
vantagens da genética Angus.
Cabanhas geradoras de reprodu-

tores multiplicadores da genética
Angus já são uma crescente realidade naquele estado, e o estabelecimento da raça se dá a partir
de sêmen e de embriões.
Em parceria com o Núcleo, a
Associação Brasileira de Angus
vem promovendo palestras ministradas por técnicos ligados ao
Programa Carne Angus Certificada, demonstrando a funcionalidade e a eficiência da genética
Angus na produção de carne de
qualidade, o que tem sido importante à disseminação da raça.
Essa motivação tem gerado investimentos dos criadores daquele estado em genética superior.
A nova Diretoria Executiva – 2015/2017 tem a seguinte
formação: Presidente – Dorival
Carlos Borga; Vice-presidente
– Nivaldo Dzyekanski; Diretor
Secretário – Adevolmir Silva; Diretora Financeira – Lilian Lizani
Serpa; Diretora de Marketing e
Eventos – Marina Mendes.
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Núcleo Centro Angus faz 10 anos

A

bem conduzida, é competitiva
até mesmo com a agricultura.
As palestras foram realizadas no auditório da Fenarroz,
em Cachoeira do Sul, e contaram com a presença de 170
participantes, entre eles criadores, estudantes e técnicos do
setor. Estiveram representados
17 municípios e 3 estados da berto Feldmann e Res. Melhor
Lote de Fêmeas Angus Regisfederação.
tradas - Lote 53, terneiras PO,
da Fazenda São João, de João
Weber abriu os trabalhos
Classificação
O presidente da Associação
À tarde os jurados da mos- Marcos Felix Rocha e flia.
Brasileira de Angus, José Ro- tra, Fernando Velloso e Luiz
Remate
berto Pires Weber, realizou a Walter Leal Ribeiro (ambos
O Remate fechou com faabertura dos trabalhos, falan- técnicos da Angus) elegeram
do sobre o bom momento que os campeões entre os 53 lo- tura de R$ 580.680,00, suvive a raça Angus no cenário tes. O Melhor Lote de Machos perando as expectativas. Os
nacional. Na sequência, o vete- Angus foi o Lote 01, terneiros terneiros Angus brilharam,
rinário e técnico da Angus Fer- com 254kg, Agropecuária JH, com média geral de R$ 6,32
nando Velloso realizou palestra de Juliana Hoerbe; Res. Me- o kg vivo, e os Novilhos An“Os potenciais da Raça Angus lhor Lote de Machos Angus - gus, por R$ 5,37 o kg vivo. As
no RS e no Brasil”, destacan- Lote 18, novilhos com 333kg, terneiras fizeram média de R$
do que o melhoramento genéti- Chácara da Fonte, de Paulo 5,37 o kg vivo. Foram vendico está em constante evolução Almeida; Melhor Lote de Fê- dos 352 exemplares, à média
e que, atualmente, os produto- meas Angus - Lote 34, novilhas de R$1.649,00 por cabeça.
res devem estar atentos para com 251kg, Cabanha Casco Ao martelo atuou o leiloeiro
usufruir dos benefícios presta- Negro, de Volnei Nemitz; Res. Ênio Dias dos Santos, com os
dos por esta tecnologia. E no Melhor Lote de Fêmeas An- escritórios Centauro Remates
encerramento da parte técnica, gus - Lote 36, novilhas com e Querência Negócios Rurais.
o agrônomo Martim da Luz 335kg, Cabanha Casco Negro, Em ação beneficente, o Núfalou sobre “Comercialização de Volnei Nemitz; Melhor Lote cleo Centro Angus arrecadou
de gado de reposição - Gado de Fêmeas Angus Registradas R$ 6.700,00 para a Liga FeRS Export”, afirmando que a - Lote 40, 38 vacas prenhes, minina de Combate ao Câncer,
pecuária de precisão, quando Cabanha Passo Largo, de Nor- com a venda de uma terneira

Fotos: Marcus Tatsch/Divulgação

o comemorar 10 anos de
fundação, o Núcleo Centro Angus realizou em 23
de maio, no parque Rural de
Cachoeira do Sul, o 1º Angus
de Outono, um evento de difusão de conhecimentos técnicos,
por meio de palestras pontuais,
juntamente com uma oportunidade comercial representada
por um remate de Angus.

Jurados Fernando Velloso e Luiz Walter Ribeiro escolheram os campeões

Angus doada pela Fazenda
São João.

Luís Geraldo disse: “Ficamos
satisfeitos com a parceria de
trabalho com o Núcleo Centro
Satisfação
Angus neste evento de sucesso,
“Sucesso de público e ven- que atraiu clientes de todas as
das. Está de parabéns o Angus regiões do Estado, graças à exde Outono, consolidando mais celente qualidade dos animais
um grande evento do Núcleo apresentados. E o presidente
Centro Angus”, declarou o do Núcleo Centro Angus, veDiretor de Marketing e Even- terinário e técnico da Angus
tos do Núcleo Centro Angus, Dimas Rocha, considerou que
Luis Henrique Sesti. Fabrício “a comunidade respondeu ao
Lima, do Escritório Centau- chamado e assim aumentou a
ro, observou que o evento re- nossa responsabilidade em dar
volucionou a região central, continuidade à difusão de cotrazendo novas informações nhecimento, aumento de proe motivando produtores em dutividade e evolução da pecubusca de melhores resultados ária regional”.
na pecuária. Já falando em
Maiores informações: nuclenome do Escritório Querência, ocentroangus@gmail.com

EXPOSIÇÕES

Expoingá 2015 define campeões
Realizada em 7 e 17 de
Maio, a Exposição de Maringá,
PR, no parque da Sociedade
Rural do município, envolvendo
julgamento de animais, foi finalizado com o 6° Leilão Touros
Angus. Com a presença de 40
animais de Argola a julgamento
e 18 touros no leilão, a mostra
teve o prestígio dos criadores
Agassiz Linhares Neto, Agropecuária Fumaça, José Filippon,
José Paulo Dornelles Cairoli,
Radames Spironelli e Rogério
Francisco Stein. A média do remate, realizado pela RBL Leilões, alcançou os R$ 8.493,33
por touro.
Na pista de julgamento, vitória de Reconquista TE2098

Tend Band N. Q., de José Paulo
Dornelles Cairoli, Reconquista
Agropecuária. O Reservado de
Grande Campeão, Três Meninas
Nicodemos 381, foi apresentado por Agassiz Linhares Neto,
enquanto o Terceiro Melhor
Macho, Reconquista FIV 2241
Urg Net Worth Canyon, também
pertenceu a José Paulo Cairoli.
Nas fêmeas, a Agropecuária
Fumaça apresentou Melissa da
Fumaça TE782 como Grande
Campeã, ficando EPV Patience
1256, de José Filippon, como
Reservada de Grande Campeã.
A Terceira Melhor Fêmea, Três
Meninas Zorzal Sara 378 TE,
também é de Agassiz Linhares
Neto. O julgamento foi condu-

zido por Rednilson Moreli Gois,
técnico da Angus.
Organizada pelo Núcleo de
Criadores de Angus do Oeste do
Paraná, liderado por Agassiz Linhares Neto, o evento teve apoio
do técnico da Associação Brasileira da Angus, Antônio Francisco Chaves Neto. “Pelo sucesso
deste evento, pela acolhida de
criadores e público, reitero que
estaremos novamente juntos nos
próximos anos”, destacou Agassiz Neto. Ele assinalou também
a importância da presença de
criadores nas principais mostras
da raça no país, dentro das regras técnicas e dos regulamentos, o que reforça o associativismo e engrandece a raça.

Dados dos Grandes Campeões

GRANDE CAMPEÃ
MELISSA DA FUMAÇA TE78

GRANDE CAMPEÃO
RECONQUISTA TE2098 TENDE BAN

Dt.Nasc: 20/07/12 Tat. : TE782 HBB:
157095 Peso: 807 kg
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL
Mãe: HEMATITA DA FUMAÇA TE 457
Expositor: AGROP. FUMAÇA LTDA
Criador: AGROP. FUMAÇA LTDA
ESTABELECIMENTO: FAZENDA FUMAÇA
CIDADE: PARANAPANEMA

Dt.Nasc: 11/08/12 TAT: TE2098 HBB:
157867 Peso: 1.172 kg
Pai: SAV BRAND NAME 9115
Mãe: RECONQUISTA 1206 QUEBRACHO G M
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
ESTABELECIMENTO: RECONQUISTA AGROPECUÁRIA CIDADE: ALEGRETE / RS
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Expo Londrina

Fotos: Devanir Parra/Angus

Campeonatos
com animais de
alta qualidade em
pista, presença da
ministra Katia Abreu,
recorde comercial e
certificadora alemã
para Carne Angus

Jurado Cristopher Fillipon, presidente da Angus, José Roberto Weber e técnico Rednilson Goes

Um palco estratégico
S

empre movimentada e
muito bem frequentada
por pecuaristas, investidores, técnicos e políticos ligados ao agro nacional, a Expo
Londrina novamente este ano
reuniu um seleto grupo de selecionadores de Angus, que com
uma representação de cerca de
90 animais, mostraram para o
Brasil a elevada qualificação
da raça. Em sua 55ª edição
e considerada uma das maiores e mais importantes feiras
agropecuárias do País, a Expo
Londrina, realizada de 9 a 19
de abril, no parque Governador
Ney Braga, em Londrina, PR, é
considerada uma mostra estratégica para a raça Angus.
“Londrina se caracteriza por ser uma mostra muito
competitiva, que atrai o interesse de muitos criadores do
Paraná, mas também do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais.
Como é sua característica, o
Angus contou com animais de
alta qualidade genética, que
valorizam a raça e contribuem
para atrair novos criadores”,
ressaltou o presidente da Associação Brasileira de Angus,

José Roberto Pires Weber, que
participou ativamente de todos
os eventos da agenda Angus na
mostra.
Reconquista e Maya
roubaram a cena
Na pista de julgamentos, o
jurado, técnico e selecionador
de Angus Cristopher Fillipon
(leia-se Estância Ponche Verde, em Cascavel, PR) apontou
no dia 17 de abril como Grande Campeã a fêmea “Reconquista TE 2068 Tina Density
Quebracho”, apresentada pela
Reconquista
Agropecuária,
do Alegrete, RS, propriedade
do tradicional selecionador de
Angus José Paulo Dornelles
Cairoli, atual vice-governador do Estado gaúcho. E nos
exemplares machos, o Grande
Campeão Angus foi “Maya Catanduva Impávido Eleutério
Lana”, da criadora Zuleika
Borges Torrealba - Cabanha
da Maya, Bagé, RS.
Reconquista e Maya também brilharam em outras premiações, ficando com as cabeceiras da pista de Londrina.
A Cabanha da Maya também
faturou a Reservada de Grande

Campeã, com “Maya TE308
Imperatriz Ditador Solvente”,
ficando a Terceira Melhor Fêmea, a terneira “Reconquista
TE2361 Vivian Priority”, para
a Reconquista.
O Reservado de Grande
Campeão foi “Reconquista
TE2344 Vamp Candelero M.
Beef”, da Fazenda Reconquista, e o Terceiro Melhor Macho,
“Maya 311 Ilustre Clark Filhota” foi para a Cabanha da
Maya.
Katia Abreu
com Weber
Justamente no grande dia
para a Angus (17 de abril, dia
dos julgamentos da raça), esteve no parque de Londrina a
ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Katia
Abreu. À beira da pista, ela foi
recepcionada pelo presidente
da Angus, José Roberto Pires
Weber, ocasião em que trocaram algumas palavras. “A
Angus tem sido chamada com
frequência pela ministra para
discutir questões ligadas à cadeia da carne bovina. Além da
importância econômica, já que
a genética Angus tem sido uti-

cial na Expo Londrina. No 8º
Leilão Conexão Reconquista,
realizado durante a feira, foi
comercializado um lote de 30
machos meio sangue Angus,
desmamados, com 8 a 10 meDe olho
ses de idade, por nada menos
na Europa
Durante a Expo Londrina, que R$ 2.085,00 cada exemo Programa Carne Angus Cer- plar. Foi o maior preço para
tificada, da Associação Bra- bezerros até 12 meses de idade
sileira de Angus, deu um im- já realizado na pecuária brasiportante passo rumo à novos leira. Um novo recorde para a
mercados para a carne Angus, Angus.
“A pecuária está num moDe olho nos países que valorizam a carne de qualidade, caso mento especial e a Angus, uma
da fortíssima União Europeia, raça fantástica focada na carfechou com a certificadora ne de qualidade, dá sua contrialemã TÜV Rheinland. O acor- buição para o crescimento da
do foi assinado no parque da atividade, com profissionalisExpo Londrina, em 17 de abril, mo e, especialmente, excelente
pelo presidente da Associação produtividade. O mercado reBrasileira de Angus, José Ro- conhece essas características
berto Pires Weber, o diretor do Angus e por isso paga mais
do Programa Carne Angus por essa genética diferenciaCertificada, Reynaldo Titoff da”, justificou Pires Weber, saSalvador e o gerente da TÜV tisfeito com mais este recorde
Rheinland, Daniel Gularte Xa- Angus.
Já o criador José Paulo
vier. (leia matéria especial nesDornelles Cairoli, principal
ta edição!).
promotor do evento, ressaltou
a grande procura pela genétiAngus
ca Angus e a valorização dos
fez história
Mais uma vez a raça Angus
>>>
fez história na área comerlizada com maior intensidade
na pecuária, também conquistamos relevância política”, assinalou Weber.
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bezerros meio sangue e dos
touros no leilão. No total, foram vendidos 18 reprodutores
pela média de R$ 9.040,00.
“O mercado está favorável
porque há escassez de bovinos
para abate e a genética Angus
representa alta qualidade de
carne, além de rápido ganho
de peso e conformação de carcaça”, observou Cairoli, titular da Reconquista Agropecuária, de Alegrete, RS.
Preocupação
com o trato
A Expo Londrina também

Angus@newS
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foi palco para um movimentado evento, que reuniu no dia 16
de abril, no parque, os tratadores das fazendas participantes
da mostra deste ano. Afinal,
quais as principais dúvidas
dos funcionários das fazendas
sobre o manejo dos animais
Angus? E os cuidados nutricionais e sanitários, entre outros
macetes do trato com os animais? Essas e outras questões
importantes na rotina das propriedades dedicadas ao Angus
foram debatidas neste evento
exclusivo para os tratadores.
Participaram cerca de 30 fun-

cionários de fazendas de Paraná, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Minas Gerais, o que
mostrou o interesse e dedicação pela raça.
O que mais agradou aos
participantes foi o formato
da discussão. “Ao contrário de outros eventos não
fizemos palestras sobre os
temas mais importantes
do dia a dia do Angus nas
fazendas. Motivamos os
tratadores a colocar suas
dúvidas sobre o manejo dos
bovinos. E a interação foi
excelente”, ressaltou Red-

nilson Góes, técnico da Associação Brasileira de Angus,
que coordenou a conversa.
O manejo de carrapatos foi
o assunto que mais apareceu
nos depoimentos das equipes
das fazendas. “Isso é muito
bom, pois vários tratadores trouxeram contribuições
para discutir com os colegas.
Esse processo deu uma dinâmica especial ao bate-papo,
com a troca de ideias entre
todos. Sem dúvida, acrescentou muito para ajudar
no manejo sanitário dos animais”, avaliou Rednilson.

O objetivo da Associação
Brasileira de Angus é de repetir essa iniciativa em outras exposições, pois o debate
gera a troca de informações
e o aumento do conhecimento geral do trabalho entre
os tratadores. Além disso,
também está em discussão a
criação de um grupo na rede
social para troca de informações periodicamente. Ao final
do evento, a Angus ofereceu
um almoço de encerramento
e confraternização, que reuniu dirigentes da entidade e
tratadores de Angus.

Fotos: Devanir Parra/Angus

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos animais campeões de Londrina
MACHOS
Grande Campeão
Nome: MAYA CAT 300 IMPÁVIDO ELEUTÉRIO LANA
Tat: 300 Registro: O159542
Nasc: 10/04/2012 Idade: 1100 Dias - 36 meses
Peso: 1118 ALT: 1,42 DENTE: 8
Perímetro Escrotal : 46 Ponderal: 1020
Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: PWM LANA
Criador: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO GOMES, FABIANA
GOMES
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
Reservado Grande Campeão
Nome: RECONQUISTA TE2344 VAMP CANDELERO M.BEEF
Tat: TE2344 Registro: O181404
Nasc: 07/07/201 Idade: 282 Dias - 9 meses
Peso: 476 ALT: 1,23 DENTE: DL Perímetro Escrotal : 32

AOL: 95,11 Ponderal: 1690 EGS: 7,42 P8: 10,40
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: RECONQUISTA 1290 NAIR BEEF G CANYON
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA
Cidade: ALEGRETE /RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: MAYA 311 ILUSTRE CLARK FILHOTA
Tat: 311 Registro: O160184 DENTE: 4
Nasc: 12/10/2012 Idade: 915 Dias - 30 meses
Peso: 975 ALT: 1,36 Perímetro Escrotal : 41 Ponderal:
1070
Pai: SAV CLARK 8374
Mãe: MAYA 163 FILHOTA GRAMÁTICO NEQUÍCIA
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS

FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: RECONQUISTA TE2068 TINA DENSITY QUEBRACHO
Tat: TE2068 Registro: O157817 DENTE: 4
Nasc: 01/06/2012 Idade: 1048 Dias - 34 meses
Peso: 709 ALT: 1,32 Est. Gest.: C/Cria Ponderal: 680
Pai: SAV 004 DENSITY 4336
Mãe: RECONQUISTA 1206 QUEBRACHO G.MARIAS
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade:
ALEGRETE /RS
Reservada de Grande Campeã
Nome: MAYA TE308 IMPERATRIZ DITADOR SOLVENTE
Tat: TE308 Registro: O162717 DENTE: 4
Nasc: 17/09/2012 Idade: 940 Dias - 31 meses
Peso: 702 ALT: 1,28 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 750
Pai: MAYA 40 TE DITADOR

Mãe: AGUACIL 3 SOLVENTE CONTRA AMANCAY
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
Terceira Melhor Fêmea
Nome: RECONQUISTA TE2361 VIVIAN PRIORITY
Tat: TE2361 Registro: O181182 DENTE: DL
Nasc: 25/07/2014 Idade: 264 Dias - 8 meses
Peso: 369 ALT: 1,17 Est. Gest.: Vazia
AOL: 81,28 EGS: 11,69 Ponderal: 1400 P8:
12,13
Pai: SAV PRIORITY 7283
Mãe: RECONQUISTA 1329 HORNERO G.CANYON
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade:
ALEGRETE /RS
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O brilho em
Uruguaiana
M

ais uma vez a Exposição de Outono de Uruguaiana, encerrada no
dia 26 de abril, mostrou ser um
dos eventos mais importantes
do setor pecuário da fronteira
oeste gaúcha. O evento se caracterizou pela alta qualidade
genética das raças bovinas,
ovinas e equinas apresentadas
na Expo Outono 2015, com
destaque para a raça Angus,
cuja representação foi a maior
de todas as mostras realizadas
até então. O sucesso de comercialização e de número de

animais inscritos elevou ainda
mais o padrão do evento realizado pelo Sindicato Rural
de Uruguaiana, sendo que a
Angus contou com a organização do Núcleo Três Fronteiras
e da Associação Brasileira de
Angus.
“Estamos satisfeitos com
o resultado, que foi muito
bem sucedido”, avaliou o presidente do Núcleo Angus Três
Fronteiras, Antônio Martins
Bastos Neto. Também dirigente do Sindicato e Associação
Rural de Uruguaiana, Bastos

Mariana Tellechea, o jurado Maurício Groppo e José Pires Weber

Neto acrescentou que durante
o evento aconteceram eventos
comerciais importantes, que
resultaram em faturamentos
interessantes.
Segundo ele, a qualidade
da genética apresentada em
Uruguaiana pode ser confirmada por quem passou pela
feira. “A nossa qualidade já é
tradicional e temos conseguido sensibilizar os criadores a
participarem com seus melhores animais. E isto, para
quem gosta de ver qualidade
em pista, é muito bom”. Outro fator importante ocorrido
nesta edição da Expo Outono é que Uruguaiana voltou a
ser a exposição com a maior
número de argolas Angus, ultrapassando Londrina. “Com
uma exposição que começou

Fotos: Elder Filho/Angus

há uns 10 anos, mantivemos o
interesse de pessoas. Em anos
anteriores, outras cidades mais
importantes tinham mais inscrições que nós”, observou, ratificando que Uruguaiana é o
berço da raça Angus.
“A qualidade dos animais
Angus mais uma vez foi o ponto alto em Uruguaiana, uma
exposição muito tradicional no
Rio Grande do Sul, que reúne
criadores comprometidos com
o melhoramento genético do
Angus com foco na produtividade”, ressaltou o presidente
da Associação Brasileira de
Angus, José Roberto Pires Weber, que participou do evento.
Confira aqui
os campeões
Nos julgamentos de clas-

sificação, o jurado Maurício
Groppo apontou o touro Maya
Catanduva 300 Impávido
Eleutério Lana, levado à pista pela Cabanha da Maya, de
Bagé, RS, foi o Grande Campeão Angus da Exposição
Agropecuária de Uruguaiana,
a maior mostra do ranking
nacional Angus de 2015, que
reuniu 105 animais Angus em
pista. Foi mais um título para
o reprodutor da criadora Zuleika Borges Torrealba, que já
havia vencido na Expo Londrina, no Paraná, duas semanas
antes. O Reservado de Grande
Campeão foi Cia. Azul Nobre
TE 2306, da Cia. Azul Agropecuária, de Uruguaiana, RS,

>>>
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Grande Campeã a vaca Rincon Milonga TE 2025 del
Sarandy, da Cabanha RinCriadores comprometidos
con del Sarandy, de Uruguaiana, RS. E fechando a
com a evolução genética
premiação, a Terceira Megarantiram qualidade na pista
lhor Fêmea Angus da Exposição de Uruguaiana foi
de Susana Macedo Salvador. O
Nas fêmeas, a Grande São Bibiano Daddy 7524
Terceiro Melhor Macho Angus Campeã Angus foi Maya TE TE Zorzal, apresentado
foi Maya TE 378 Javali Que- 308 Imperatriz Ditador Sol- pela Cabanha São Bibiano,
brantador Antígona, também vente, da Cabanha da Maya, de Uruguaiana, RS, proda Cabanha da Maya.
tendo como Reservada de priedade de Antonio Mar-

tins Bastos Filho.
Remate
de Ventres
No sábado, dia 25 de
abril, também foi realizado
o Remate de Ventres dos Núcleos Angus Três Fronteiras –
Brangus Sul, no local de Remates do parque da Pastoril,
em Uruguaiana. O evento comercializou 125 animais, resultando em R$ 216,53 mil,

com uma média geral de R$
1.732,24.
Na ocasião, segundo o
Sindicato Rural de uruguaianense, foram comercializadas
12 novilhas Angus no valor
de R$ 24.240,00; três novilhas Brangus a R$ 9.000,00;
87 novilhas cruzas a R$
136.290,00; 20 novilhas CA
Red Angus a R$ 38.000,00 e
três novilhas Red Brangus a
R$ 9.000,00.

Fotos: Elder Filho/Angus
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Dados dos animais campeões de Uruguaiana
MACHOS
Grande Campeão
Nome: MAYA CAT 300 IMPÁVIDO ELEUTÉRIO LANA
Tat: 300 Registro: O159542 DENTE: 6
Nasc: 10/04/2012 Idade: 1109 Dias - 36 meses
Peso: 1120 ALT: 1,41 Perímetro Escrotal: 47 Ponderal: 1010
Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: PWM LANA
Criador: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO GOMES, FABIANA
GOMES
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
Reservado Grande Campeão
Nome: CIA.AZUL NOBRE TE2306
Tat: TE2306 Registro: O172390 DENTE: DL
Nasc: 14/08/2013 Idade: 618 Dias - 20 meses
Peso: 738 ALT: 1,31 Perímetro Escrotal: 41
AOL: 96,70 EGS: 7,00 P8: 7,40 Ponderal: 1190

Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE
Mãe: CIA.AZUL 0599-C0134-G5480
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUÁRIA Cidade:
URUGUAIANA /RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: MAYA TE378 JAVALÍ QUEBRANTADOR ANTÍGONA
Tat: TE378 Registro: O169948 DENTE: 2
Nasc: 23/06/2013 Idade: 670 Dias - 22 meses P8:
8,00
Peso: 784 ALT: 1,33 Perímetro Escrotal: 38,5
AOL: 98,80 Ponderal: 1170 EGS: 7,00
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR
Mãe: MAYA TNT 16 ANTÍGONA JUÁ JAQUELINE
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS

FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: MAYA TE308 IMPERATRIZ DITADOR SOLVENTE
Tat: TE308 Registro: O162717 DENTE: 4
Nasc: 17/09/2012 Idade: 949 Dias - 31 meses
Peso: 700 ALT: 1,28 Est. Gest.: Prenha Ponderal:
740
Pai: MAYA 40 TE DITADOR
Mãe: AGUACIL 3 SOLVENTE CONTRA AMANCAY
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
Reservada Grande Campeã
Nome: RINCON MILONGA TE2025 DEL SARANDY
Tat: TE2025 Registro: O160179 DENTE: 7
Nasc: 26/07/2012 Idade: 1002 Dias - 33 meses
Peso: 646 ALT: 1,28 Est. Gest.: C/Cria Ponderal:
640
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO

Mãe: RINCON FAVORITA TE1592 DEL SARANDY
Criador: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Expositor: RINCÓN DEL SARANDY E ROBERTO MACHADO
Estabelecimento: CABANHA RINCÓN DEL SARANDY
Cidade: URUGUAIANA /RS
Terceira Melhor Fêmea
Nome: SÃO BIBIANO DADDY 7524 TE ZORZAL
Tat: TE7524 Registro: O182002 DENTE: DL AOL:
43,90
Nasc: 06/07/2014 Idade: 292 Dias - 9 meses P8:
8,30
Peso: 357 ALT: 1,15 Est. Gest.: Vazia Ponderal:
1220 EGS: 5,60
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE
Mãe: SÃO BIBIANO DADDY 7020
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SÃO BIBIANO Cidade:
URUGUAIANA /RS
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Outono Angus Show mostrou qualidade

A

Cabanha da Maya ficou
com os principais prêmios nos Julgamentos do
11º Outono Angus Show, em
30 de maio, durante a Fenasul,
em Esteio, RS. Conquistou os
grandes campeonatos de machos e fêmeas e ainda o reservado de grande campeão, a terceira melhor fêmea e o terceiro
melhor macho. E o prêmio de
reservada de grande campeã
foi para a Cabanha Terra Costa, de Marco Costa, Santo Antônio da Patrulha, RS.
Para o jurado, o técnico
da Angus Tito Mondadori, o
touro campeão representa o

que se procura na raça há 30
anos. “É um touro para usar
com vaca Angus e vaca zebu,
e tem características fenotípicas para produzir carne de
qualidade e em quantidade”,
justificou. E as características
carniceiras da raça também
foram destacadas pelo especialista para defender a escolha da grande campeã, “uma
terneira de grande feminilidade e perfeitamente dividida em
três partes: paleta, costela e
garupa”, acrescentou.
Dirigentes satisfeitos
O vice-presidente do Núcleo

Centro-Litorâneo, João Wolf,
ficou satisfeito com os resultados. “Tivemos bons animais, remate afiado e positivas conversas com os criadores”, disse. A
mostra também foi prestigiada
pelo presidente da Associação
Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, que acompanhou com atenção as programações em Esteio.
Negócios em alta
O destaque comercial ocorreu durante a 13ª Feira do
Terneiro, Terneira e Vaquilhona
e a 4ª Feira de Ventres Selecionados, evento promovido

no dia 28 de maio, em Esteio.
Segundo estimou a gerente
administrativa da Angus, Katiulci Santos, quase todos os
animais ofertados tinham sangue Angus. O remate negociou
910 animais e a feira faturou
R$ 1.263.590,00. O valor foi
57,7% superior ao de 2014. O
preço médio dos terneiros atingiu R$ 6,20 o kg vivo, com valorização de R$ 1.284,71 por
cabeça em um total de 427
animais. Entre as terneiras,
a valorização foi de R$ 5,80
o kg vivo, e R$ 1.100,33 por
cabeça entre as 182 fêmeas
ofertadas.

Já as novilhas fizeram média de R$ 5,45 o kg vivo e R$
1.441,37 por cabeça no total
de 211 animais. E as novilhas
prenhas alcançaram a marca de R$ 6,59 o kg vivo e R$
2.340,33 por cabeça para os
90 animais.
O lote mais valorizado foram 13 vaquilhonas Angus CA
com prenhes confirmada, vendias por R$ 2.610,00 cada.
Destaque também para dois
lotes de 20 terneiros Angus
arrematados por R$ 1.600,00
por cabeça. O leiloeiro foi Alexandre Crespo, para a Santa
Úrsula Remates.

Fotos: Giovani Vieira/Angus
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Dados dos animais campeões do Outono Angus Show
MACHOS
GRANDE CAMPEÃO
Nome: MAYA CAT 300 IMPÁVIDO ELEUTÉRIO LANA
Tat: 300 Registro: O159542
Nasc: 10/04/2012 Idade: 1144 Dias - 38 meses
ALT: 1,46 Peso: 1170 Perímetro Escrotal : 47
Ponderal: 1020 DENTE: 6
Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: PWM LANA
Criador: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO GOMES,
FABIANA GOMES
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade:
BAGÉ /RS
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
Nome: MAYA TE409 KARTOLA HORNERO IMPALA

Tat: TE409 Registro: O182986 DENTE: DL
Nasc: 01/09/2014 Idade: 270 Dias - 9 meses
Peso: 382 ALT: 1,18 Perímetro Escrotal : 28
AOL: 83,20 EGS: 6,20 P8: 8,30 Ponderal:
1410  
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE
Mãe: MAYA IMPALA STRYKER 4128-TE68-02-TN
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: MAYA 310 INCRÍVEL ELEUTÉRIO FORTUNA
Tat: 310 Registro: O160345 DENTE: 6
Nasc: 01/10/2012 Idade: 970 Dias - 32 meses
ALT: 1,38 Peso: 1090 Perímetro Escrotal : 46
Ponderal: 1120

Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: MAYA TE147 FORTUNA FUNDADOR AC110
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade:
BAGÉ /RS
FÊMEAS
GRANDE CAMPEÃ
Nome: MAYA TE411 KIBOA HORNERO IMPALA
Tat: TE411 Registro: O181861 DENTE: DL
Nasc: 02/09/2014 Idade: 269 Dias - 8 meses
ALT: 1,17 Peso: 344 Est. Gest.: Vazia
AOL: 74,00 EGS: 6,90 P8: 8,30 Ponderal:
1280
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE

Mãe: MAYA IMPALA STRYKER 4128-TE68-02-TN
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade:
BAGÉ /RS
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ
Nome: TERRA COSTA DIAMANTINA TE133 NACO 936
Tat: TE133 Registro: O171943 DENTE: 4
Nasc: 17/05/2013 Idade: 742 Dias - 24 meses
ALT: 1,33 Peso: 610 Est. Gest.: C/Cria
AOL: 99,20 P8: 22,40 EGS: 11,10 Ponderal:
820
Pai: RECONQUISTA 1301 NACO CACHAFAZ
FENOMENA
Mãe: RECONQUISTA 936 GRAN CANYON EXT
Criador: MARCO ANTÔNIO GOMES COSTA

Expositor: MARCO ANTÔNIO GOMES COSTA
Estabelecimento: CABANHA TERRA COSTA Cidade:
SANTO ANTONIO DA PATRULHA /RS
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: MAYA TE360 JOAQUINA QUEBRANTADOR
ANTÍGON
Tat: TE360 Registro: O169947 DENTE: 2
Nasc: 19/03/2013 Idade: 801 Dias - 26 meses
ALT: 1,33 Peso: 720 Est. Gest.: Prenha Ponderal: 900
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR
Mãe: MAYA TNT 16 ANTÍGONA JUÁ JAQUELINE
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade:
BAGÉ /RS
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Show da Carcaça no MS
C

om destaque para a participação, este ano, de
animais Angus em peso,
os produtores integrantes da
Associação Sulmatogrossense de Novilho Precoce, juntamente com o Frigorífico JBS
e apoio do Programa Carne
Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, realizaram a 6ª edição do Show da
Carcaça. O tradicional abate
técnico ocorreu nos dias 23 e
24 de abril, no Frigorífico JBS,
em Campo Grande, MS.
Pela primeira vez, o Show
da Carcaça contou com um dia
inteiro dedicado à avaliação de
carcaças Angus, com cerca de
700 animais da raça. “A cada
ano implementamos desafios e
agregamos novas oportunidades para a troca de experiências entre nossos associados”,
disse o presidente da Associação do Novilho Precoce, Carlos Furlan.
O julgamento dos lotes
contou novamente com a supervisão dos professores da
Unicamp, Dr. Pedro de Felício
e Sérgio Bertelli Pflanzer Junior. Para chegar ao resultado
da premiação, foram avaliados três critérios: acabamento,
idade e peso. E o JBS e a Associação de Criadores de Mato
Grosso do Sul (Acrissul) re-

Fotos: Divulgação

novaram a parceria do último
ano e todo volume abatido no
Show da Carcaça foi destinado à 77ª edição da Exposição
Agropecuária de Campo Grande (Expogrande), que aconteceu entre os dias 23 de abril
a 3 de maio, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na
capital Campo Grande.
Crescimento em
volume e qualidade
Em torno de 54 pecuaristas
que se preocupam com a produção de carcaças de qualidade apresentaram animais para
o abate técnico. O número de
animais apresentou crescimento de 19,7% sobre o evento de
2014, com o abate de 1.983
novilhos e novilhas, contra os
1.656 exemplares do ano pas- Show da Carcaça teve crescimento de
19,7% sobre a edição anterior
sado, levados ao evento por 40
pecuaristas daquele Estado.
Do total abatido, 1.147 eram fêmeas Eduardo Moreira Jacmachos e 836 eram fêmeas. O ques, da Estância Santa Josepeso médio foi de 285 kg de phina, em Antônio João, MS.
O diretor regional de oricarcaça (19 arrobas) para os
machos e de 14,8 arrobas (ou ginação do Frigorífico JBS,
Eduardo Pedroso, destacou
222,3 kg para as fêmeas).
A receita atingiu R$ 5,251 o novo polo da carcaça de
milhões, ficando quase 50% qualidade no Brasil. “Em seis
acima da edição anterior, que anos de realização, o Show da
faturou pouco mais de R$ 3,5 Carcaça do MS se transformilhões. Nos machos venceu mou na grande mostra de carJussara Negrão, da Fazenda caça e de carne de qualidade
Cedron, de Anastácio, MS e nas no País”, avaliou.

Workshop promove expansão da raça
Dentro da política do novo
projeto de relacionamento
com o pecuarista que vem
sendo implementado pelo
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, o primeiro
evento com esse foco foi o 1º
Workshop Carne Angus Certificada, realizado no dia 25
de abril, e reunindo mais de
uma centena de pecuaristas
do Mato Grosso do Sul, em
Campo Grande, paralelamente
ao Show de Carcaça e durante
a Expogrande 2015.

“A proposta é a criação
de uma espécie de confraria,
onde os criadores possam tirar dúvidas e trocar experiências. Este foi o primeiro de
uma série de workshops que
fazem parte de um trabalho
de extensão realizado pela
Angus e pelo Frigorífico JBS,
que ainda inclui visitas aos
produtores e contatos após o
abate para discussão dos resultados”, explica o gerente
nacional do Programa Carne
Angus Certificada, Fábio Medeiros.

Muito ainda
está por vir
Convicto dos ganhos com
os cruzamentos com genética
Angus, Carlos Furlan já aguarda pelos primeiros resultados
neste ano, mas admite que
muito mais esta por vir. “As
vendas de sêmen Angus vem
aumentando, o que deve começar a render frutos rapidamente”, conclui.
Neste primeiro encontro,
mais de 120 produtores estiveram reunidos na Cooperativa
Agropecuária Mista de Ada-

mantina (Camda). O evento,
que contou com o apoio da
Associação Sul Matogrossense de Produtores de Novilho
Precoce, ofereceu aos participantes ferramentas para ampliar a eficiência da produção
de carne dentro do Programa
Carne Angus Certificada. Para
isso, foram detalhados os processos que envolvem a certificação das carcaças, as exigências técnicas e os ganhos que o
programa traz aos produtores.
Destaque para a palestra
do zootecnista Lucas Soares

Rosa, coordenador regional do
Programa Carne Angus, que
detalhou o processo de avaliação e certificação de carcaças
Angus, e do diretor do JBS,
Eduardo Pedroso, que abordou
a política de bonificação aos
criadores de Angus e as ações
da empresa para valorização
e integração dos criadores. As
conquistas e avanços da carne
Angus também foram alvo da
fala do professor da Unicamp
Pedro Felício. Ele ressaltou os
critérios que compõem uma
carne de qualidade.

34

Angus@newS

CARNE

Maio/Junho de 2015

Carne Angus na Expo Milão 2015

I

nstalado num dos cinco mais
vistosos pavilhões da mostra,
o Brasil estará apresentando
suas principais atrações comerciais, industriais, turísticas e de
serviços durante a Expo Milão
2015, que se realiza de 1º de
Maio a 31 de Outubro em Milão, Itália. Nesta que é chamada de Exposição Universal, a
Carne Angus Certificada comparece entre 18 e 20 de Junho,
quando será realizado um show
de culinária com o chef italiano
Fabrizio Nonis, que vai preparar receitas italianas com Carne Angus Certificada do Brasil.
A presença brasileira está sendo organizada pela Apex Brasil
(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), sob a coordenação do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
E Expo Milão 2015 é
o maior acontecimento até
hoje realizado sobre comida e
nutrição. Durante 6 meses, Milão será palco de um confron-

Fotos: Divulgação

Chef Fabrizio Nonis

atrações. Seus movimentos atito de ideias e soluções acerca vam sensores que mudam sons
do tema Alimentar o Planeta, e luzes ao seu redor. A proposta
Energia para a Vida, estimu- brasileira é a produção sustenlando a criatividade de todos os tável de alimentos, mostrada
países participantes e promo- em filmes, exibindo os hábitos
vendo a inovação para um fu- de consumo dos brasileiros, do
turo sustentável. Atrações gas- sistema de produção de alitronômicas de 145 países estão mentos e do preparo de pratos.
entre as atrações.
É esperado um público de 20
E o pavilhão do Brasil está milhões de visitantes ao longo
sendo surpreendente: Em uma dos seis meses da Exposição
área total de 4 mil metros qua- Universal.
drados, os visitantes são surpreendidos logo no ingresso, quanUm pouco de história
do passam a caminhar sobre
A primeira exposição uniuma rede suspensa por cabos versal foi realizada em 1851
de aço onde interagem com as em Londres com o objetivo de

lançar novos produtos, invenções e mostrar novidades nas
áreas de ciência, arquitetura e
tecnologia. O elevador, o telefone e o telégrafo foram lançados em exposições universais.
A torre Eiffel, igualmente, foi
construída especialmente para
a Exposição Universal de 1889
em Paris. A última edição, realizada em Xangai, na China, em
2010, recebeu 73 milhões de visitantes, contando com a participação de 190 países. O Rio de
Janeiro foi sede da exposição
em 1922, sendo inaugurada em
7 de setembro daquele ano.
A Associação Brasileira

de Angus estará presente com
o diretor do Programa Carne
Angus, Reynaldo Titoff Salvador, e do gerente nacional do
programa, Fábio Medeiros. “O
público no show culinário será
formado de chefs, donos de
restaurantes, hotéis, cerca de
200 por sessão”, revela Fábio
Medeiros. Além disso, também
será produzido um programa
que será exibido em grandes redes nacionais da Itália, abrindo
espaço para a demonstração do
preparo e consumo da Carne
Angus brasileira em larga escala. Fabrizio Nonis já esteve no
Brasil e conhece o produto.

MELHORAMENTO GENÉTICO

Curso de Credenciamento de Avaliadores Promebo
Por Alexandre Gruszynski
A Associação Nacional de
Criadores “Herd-Book Collares” (ANC) realizou entre os
dias 7 e 9 de maio, em Pelotas,
RS e região, o Curso de Credenciamento de Avaliadores Técnicos Promebo®, agora sob sua
organização. A Associação Brasileira de Angus, através de sua
Assistente Técnica, Jennifer Teixeira, esteve presente no evento,
que contou com o apoio técnico
do Grupo GenSys e teve a participação de produtores, técnicos
e estudantes do RS, PR, MS, SP
e até do Uruguai.
O primeiro dia, palestras sobre o funcionamento do Promebo®, por técnicos habilitados. A
abordagem sobre a raça Angus
esteve a cargo do técnico da Angus e vice-presidente da ANC,
Flávio Alves. As palestras foram

ministradas pela GenSys Consultores Associados (Fernanda
Brito e Mário Picolli) e pela Coordenadora do Promebo®, Fernanda Kuhl, e abordaram temas
como: melhoramento genético,
critérios de seleção, interpretação e uso das DEPs, etc, com
a meta de apresentar as ferramentas para um programa de
avaliação genética.

Na parte prática, em três cabanhas da região, os integrantes
testaram conhecimentos e esclareceram dúvidas. O encerramento
foi em São Lourenço do Sul, na
Baraúna Agropastoril, que trabalha com Angus e faz Promebo®
em seu rebanho. Na avaliação do
encontro, para Jennifer Teixeira
“foi possível aprender com profissionais competentes da área

de genômica, além de equiparar
o conhecimento de todos e trocar
ideias sobre a importância de
avaliar o rebanho e produzir animais superiores geneticamente. A
pecuária estava necessitando de
um curso deste nível, repleto de
informações e prática no campo
com diversas raças”. O presidente da ANC, Mário Anselmi, destacou que “o curso demonstrou

a necessidade de se realizar mais
eventos desse tipo, em razão da
grande procura pelo mercado”.
No alvo
Para Flávio Alves, o programa atingiu o objetivo proposto:
“um curso de credenciamento
ministrado na ANC, pela ANC,
com atividades práticas, qualificando os avaliadores que atuam
a campo”. Já Fernanda Kuhl
observou que o evento foi positivo e da continuidade ao trabalho
do Promebo® na capacitação de
técnicos. “Fazemos esse trabalho sempre visando melhorar a
comunicação com os criadores
e usuários desta ferramenta de
seleção”, observou. Criadores
e técnicos da Angus estiveram
presentes e a prática com a
raça fechou com chave de ouro
este evento. Informações: (53)
3222.4576 - e-mail: fernanda@
herdbook.org.br / promebo@
herdbook.org.br
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Suplementação protéica de baixo
consumo em bovinos de corte a pasto
amônia que proporcionem uma
eficiente degradação da fração
fibrosa.
Deste modo, a suplementabovinocultura de corte ção proteica apresenta-se como
brasileira é caracterizada uma ferramenta que pode ser
pela produção a pasto, na utilizada para adicionar aquele
qual a qualidade da forragem nutriente limitante ao consué dependente da sazonalidade. mo de pasto e ao desempenho
De um modo geral no período animal. Esse tipo de suplemenseco ou durante o inverno di- tação amplia a taxa de degraminui a produção forrageira dação ruminal e a síntese de
e ainda baixa a sua qualidade proteína microbiana resultannutricional. Entre os nutrien- do assim, em maior aporte de
tes que constituem os pastos, a nutrientes para o intestino e de
proteína é o que mais sofre va- ácidos graxos voláteis para o
riações estacionais. Os seus ní- metabolismo energético. Como
veis influenciam o desempenho resultado, ocorre o aumento
animal de duas maneiras, a pri- no consumo de forragens memeira, por não atender as exi- lhorando a disponibilidade de
gências de proteína para ganho energia para os processos prode peso e, a segunda, por não dutivos do animal. Assim, o uso
atingir as quantidades míni- de suplemento mineral proteico
mas de proteína necessárias ao de baixo consumo pode ser uma
crescimento e desenvolvimento tecnologia de manejo nutriciodos microorganismos ruminais. nal capaz de promover ganhos
Quando os valores de proteína moderados e/ou manter a conbruta estão abaixo de 7% tor- dição corporal destes animais
na-se limitantes a atividade dos dependendo dos objetivos tramicrorganismos ruminais, os çados para o sistema de produquais são os responsáveis pela ção.
Além disso, a utilização de
degradação da fração fibrosa
do pasto, tendo como consequ- suplemento mineral proteico,
ência um decréscimo nas taxas denominado de Sal Proteinado
de digestão e de passagem do ou Mistura Múltipla, não implialimento, reduzindo o consumo ca em alterações no manejo do
de forragem. Assim, é consenso rebanho uma vez que, o mesmo
de que em situações nas quais substitui o mineral já comuocorrem a ingestão de forra- mente utilizado sem, no engens de baixa qualidade, pode tanto, deixar de fornecer esses
haver inadequada quantidade elementos que também são de
de nitrogênio no rúmen (Pro- suma importância no processo
teína) para manter níveis de produtivo. De uma maneira ge-

Fotos: Divulgação

Por Everton Dezordi Sartori
& Júlio O. J. Barcellos

A

ral a principal fonte de proteína
no sal proteinado é a uréia, por
apresentar alta degradabilidade ruminal e elevado rendimento em proteína. No entanto, é
importante também que parte
da fração proteica tenha origem nos vegetais (farelos) para
que auxilie no atendimento do
ambiente ruminal, sendo recomendado que pelo menos 20%
do total do equivalente protéico
do sal seja verdadeiro e o restante (80%) advinda da uréia.
Devido aos riscos de eventuais
intoxicações pelo consumo excessivo de uréia, a suplementação com sal proteinado deve
ser realizada em cocho coberto
para evitar o acumulo de água
com a ureia.
O consumo do sal proteinado depende basicamente da sua
formulação, da presença de fa-

relos e dos níveis de cloreto de
sódio (sal branco), mas em geral varia de 50 a 90 gramas/dia
para cada 100 kg de peso do
animal (Bovino com 300 kg =
consumo de 150 a 270 g/dia).
Assim, a suplementação apresenta-se como uma estratégia
eficiente para garantir a manutenção e/ou melhorar o desempenho dos animais. As evidências práticas demonstram
que os melhores resultados são
obtidos com a suplementação
de animais adultos no que diz
respeito ao ganho de peso. Entretanto, a simples manutenção
do peso em animais jovens, fato
obtido pelo uso de sal proteinado, já é um passo importante
para o animal entrar no período
favorável com uma taxa metabólica mais ativa e desencadear
o ganho compensatório melho-

rando o seu rendimento. Vale
ressaltar que a para maximizar
o efeito do sal proteinado, é premissa fundamental a existência
de no mínimo 1.500-2.000 kg
de matéria seca/hectare no pasto. Quando isto não for respeitado, deve ser incorporado feno
ou palhas ao sistema, caso contrário os efeitos do suplemento
serão mínimos e seus resultados inviáveis economicamente.
Cabe ao profissional responsável pelo sistema de produção,
definir a melhor estratégia de
manejo de acordo com a qualidade da forragem e o desempenho esperado de cada categoria
animal.
NESPRO
Departamento de Zootecnia
Faculdade de Agronomia UFRGS
Júlio.barcellos@ufrgs.br

36

Maio/Junho de 2015

Angus@newS

PERFIL

Eduardo Linhares,
referência mundial
Fotos: Acervo Pessoal/Divulgação

Por Marina Corrêa

E

m dia de remate na Estância São Pedro, todos querem um aperto de mão de
Eduardo Macedo Linhares. De
andar manso e sorriso tímido, o
pecuarista recebe novos e antigos clientes da GAP Genética,
que cruzam os céus da fronteiriça Uruguaiana em seus jatinhos
ou levantam poeira na estrada
em suas turbinadas caminhonetes, atrás de gado de qualidade.
E encontram.
Há anos a GAP está no topo
da lista de faturamento na temporada de remates de Primavera do Estado gaúcho. Não
é para menos: Eduardo, que
sempre vislumbrou horizontes
de vanguarda, estendendo seus
tentáculos para o Brasil Central,
por exemplo, e invariavelmente
de olho nos avanços das tecnologias, é hoje o patriarca de um
império que se estende pelo País
e lhe confere o status de estar
entre os principais criadores do
mundo. E o Angus, claro, faz
parte desta história vitoriosa.
Aos 84 anos, Linhares lembra de como iniciou a criação.
Tudo começou por volta de
1906, quando João Vieira de
Macedo fundou a tradicional
Cabanha Azul. Porém, a qualificação dos rebanhos de Angus
veio entre as décadas de 50

Eduardo com
sua eterna Maria
Helena:
um casamento
que já passa
dos 58 anos

e 70, com o tio, Lauro Macedo, um grande criador da raça.
“Naquele tempo toda seleção
era feita no olho. Os objetivos
eram diferentes, o negócio era
ter um Angus grande e produzir
novilhos. O importante não era
a genética, e sim o tamanho do
animal”, lembra. Os animais da
legendária Cabanha Azul, que
comandou ao lado do primo
João Vieira de Macedo Neto (o
Macedinho) chamavam a atenção. A cabanha teve projeção
internacional, recebendo diver-

A criação do Programa Natura
e o investimento em terras
no Brasil Central foram
algumas de suas sacadas
sas premiações entre as raças nos preferidos quando o assunto
trabalhadas. Foi então que as era o Angus.
Para o alegretense, um pevendas precisavam ser centralizadas e os primeiros leilões, de ríodo de ricas experiências. NoAngus e Devon, começaram a bres, diríamos. Linhares, na déacontecer. A cabanha foi pionei- cada de 70, foi jurado de uma
feira britânica onde premiou os
ra na execução dos remates.
“O Hilton Jacques (um téc- animais de ninguém mais ninnico de exceção) era parceiro guém menos que Elizabeth II.
do tio Lauro, viajavam atrás
GAP abre caminhos
dos animais. O new type era
pelo Brasil
preferência de criação”, lembra
Em 1993, acontece a partiEduardo. Também se iniciavam
as participações em Esteio, RS lha dos ativos da Cabanha Azul
(hoje Expointer), onde a caba- e nasce a GAP, com Eduardo
nha foi por centenas de vezes a frente dos negócios. Naquele tempo, a criação era voltada
premiada.
Neste tempo, Eduardo corria para o Uruguai e Argentina. O
o mundo pesquisando genética. Brasil Central era esquecido.
EUA, Escócia eram o os desti- “Identifiquei um novo mercado,

essencialmente de cruzamento.
Era hora do Angus cruzar com
o Nelore e haver um melhoramento da carne. Fizemos um
programa de relacionamento
com o Brasil Central, com a
ajuda do amigo Luis Alberto
Fries (um dos mais importantes
geneticistas do País, criador do
Grupo GenSys). Fornecíamos a
genética e tínhamos uma produção de animais de carcaça diferenciada”, conta Linhares.
A cabanha ganhou mercados Brasil afora: Dourados,
Jaciara, Campo Grande, Três
Lagoas (MS), Rondonópolis,
Cuiabá (MT), Araçatuba (SP),
Londrina (PR), Goiânia (GO) e
Salvador (BA). Hoje, são mais
de 20 mil hectares dedicados à
pecuária: um rebanho de 7 mil
ventres, registrados e controlados através do Sistema de Avaliação Natura, dos quais 4,2 mil
ventres Brangus, que formam o

>>>
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Foto: Acervo Pessoal/Divulgação

maior plantel da raça no mundo, 1,5 mil são ventres Angus e
outros 1,3 das raças Hereford e
Braford, que geram, anualmente, em torno de 6 mil produtos.
“Mudou muito e para melhor, houve uma qualificação na
criação. Hoje, temos consciência que o animal bom é o que
transfere sua genética e produz
mais e mais rápido. Prioriza-

mos animais superiores nos
programas de melhoramento
genético. Outra questão marcante na nossa criação é que
fugimos de artificialismos. Isso
não é pra gente".
Fazer dos herdeiros
empresários
Eduardo orgulha-se de sua
contribuição para o desenvolvi-

mento da carne de qualidade em
seus rebanhos. Hoje, quem cuida
da parte de genética da cabanha
é a filha, a veterinária Angela.
“Mas ainda sou bastante solicitado, o que me deixa feliz”,
diz. Eduardo vem, aos poucos
colocando pé no freio. Na São
Pedro, vai uma vez por mês. O
resto do tempo fica em Porto
Alegre, RS. “O gosto pelo golfe

me pegou. Isso me prende aqui
em Porto Alegre”, diz ele sentado confortavelmente em uma
poltrona estilo século XVIII de
seu escritório, há poucos metros
da Padre Chagas, uma das ruas
mais charmosas da capital gaúcha.
Ele gosta de deixar claro
que, mesmo não indo com tanta frequência na estância, sabe,
assim como o restante da família, tudo o que se passa. “Gosto
muito de relatórios, planilhas.
Cada um manda a sua. Temos
um Conselho de Família. Para
trabalhar conosco não basta ser
parente, há critérios. Uns passam pelo processo e ficam. Outros, não. É da vida”, comenta.
Eduardo curte o momento
mais “light” sempre ao lado
da esposa, Maria Helena, com
quem é casado há 58 anos.
“Qual o segredo para durar
tanto? O mesmo para que tudo
dure e prospere, seja um casamento, um negócio... Sempre
digo a meus filhos e netos: é
preciso saber engolir sapos”,
comenta.

São cinco filhos, 10 netos e
um bisneto a caminho. Um verdadeiro império do agronegócio construído e contribuições
para o setor das mais variadas
(bem amplas, inclusive). Embora grande proprietário, em
2000, quando o governo Olívio
Dutra enfrentava certa tensão com grandes produtores,
Linhares foi escolhido para
receber a Comenda Assis Brasil. Também foi integrante do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social de Tarso
Genro. Jogo de cintura e diplomacia não faltam.
“Hoje, o mais gratificante
para mim é reunir todo mundo.
Tentamos, uma vez por ano, fazer alguma viagem internacional. Já fomos para muitos lugares, Costa Rica, Tailândia. Tem
que ter surf para os netos e, óbvio, golfe. Esses são os critérios.
Vejo que consegui, ao longo da
vida, ter esse equilíbrio: sucesso na formação da família e na
produção de carne de qualidade.
Me sinto extremamente satisfeito”, conclui.
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Um Prime
Rib Angus
especial

O

Jornal Angus@newS, que tanto aborda em todas as edições a raça
Angus como seu programa de carne de qualidade - o Programa Carne Angus Certificada -, sugere aos leitores bons usos da carne Angus
na culinária, através da publicação de receitas articuladas e sempre tendo
como carro-chefe a Carne Angus Certificada.
Desta vez, o chef Felipe Renz, da Tchê Carnes – Boutique de Carnes
Selecionadas, de Lajeado, RS, (rua Olavo Bilac, 531- sala 102, no bairro
Florestal - 51.3729.6181), que tem a carne Angus como carro-chefe, nos
contempla com uma sugestão realmente especial: “Prime Rib em Crosta de
Grana Padano com purê de aspargos”.

Descrição do prato
O Prime Rib, como o próprio nome
diz na livre tradução do inglês, é
uma costela de primeira ou premium.
Atualmente, é um dos cortes mais
aclamados da alta gastronomia. Na
prática, é extraída da caixa torácica superior da costela do animal, incluindo no seu miolo uma carne de
alta qualidade e bem marmorizada.
Como vem das cinco primeiras
vértebras do boi, de uma área que
não suporta grande parte do peso,
é muito macia, tem a vantagem de
reunir num só corte o marmoreio da
gordura entremeada nas fibras e o
sabor especial que o osso empresta
à carne. O osso também favorece o
cozimento rápido e mais uniforme ao

longo da peça.
Seu melhor desempenho é na grelha ou na churrasqueira, geralmente começando a assar pelo lado do
osso em braseiro bem quente e em
cozimento rápido. Também funciona
assada ao forno e na chapa. Por suas
características ricas e textura primorosa, não é aconselhável carregar
nos temperos para não mascarar o
sabor da carne.
Chef Felipe Renz,
Tchê Carnes, Lajeado, RS

Ingredientes
Prime Rib Certificado Angus
Sal
Pimenta do reino
Farinha de rosca
Queijo Grana Padano
1 ovo
Mostarda Dijon

Azeite de oliva
Pimenta verde curada
Bacon
Um feixe
de aspargos frescos
4 batatas
1 tablete de manteiga sem sal

Modo de preparo
Temperar o Prime Rib com sal e pimenta do reino a gosto. Após, colocar
azeite de oliva suficiente para selar a carne em uma frigideira bem quente,
até que fique bem dourada em ambos os lados. Retirar a carne e reservá-la.
Bater o ovo com duas colheres de sopa de mostarda de Dijon até que fique homogêneo. Após pincelar os primes com essa mistura. Em uma vasilha
a parte misturar uma xícara de farinha de rosca com 100g de queijo Grana
Padano ralado em espessura média.
Empanar os Prime Rib nessa mistura e levar ao forno a 180°C até que
fiquem dourados.
Ferver as batatas até que estejam macias, amassá-las e colocá-las em um
processador com sal e pimenta do reino a gosto e meio tablete de manteiga.
Ferver os aspargos até que fiquem macios, após adicioná-los ao processador
e bater juntamente com a mistura de batatas e manteiga até que se obtenha
a homogeneidade da mistura.
Cortar o bacon em cubos bem pequenos e fritá-los no restante da manteiga até que fiquem bem sequinhos. Dispor o Prime Rib no prato junto com
o purê de aspargos.
Salpicar o bacon e a pimenta verde por cima e regar com um bom azeite
de oliva.

