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EDITORIAL

Crescer é inovar sempre

O

José Roberto
Pires Weber

s resultados da pecuária estão relacionados diretamente à energia que se destina a ela. Criadores que obtêm alto rendimento, geralmente, são aqueles que dedicam
a vida aos detalhes, ao melhoramento de cada
processo dentro e fora da porteira, ao acabamento primoroso. E são eles que, mesmo consolidada a liderança, seguem obstinados por manter a chama da inovação acesa. Estão abertos
ao novo e têm consciência que se acomodar é
um dos primeiros passos rumo ao fracasso.
Consciente dos desafios que os novos tempos trazem ao agronegócio, onde não há mais
brechas para a falta de profissionalismo ou
modelos ultrapassados, a Associação Brasileira
de Angus reúne seus associados, a comunidade científica e parceiros em busca de inovação.
Durante o 3º Congresso Brasileiro de Angus,
nos dias 29 e 30 de junho, em Porto Alegre,

selecionadores de Angus de todo o mundo contarão o que estão fazendo para aprimorar o
desempenho do rebanho e produzir uma carne
de mais qualidade e valor agregado. E é exatamente para assegurar os espaços que a carne
Angus já conquistou e galgar novos que nossas
ações devem estar alicerçadas. Queremos mais
e melhores terneiros no Programa Carne Angus
Certificada, mas, para isso, também precisamos
de novos investidores interessados pela produção de excelência, e de selecionadores com
olhar alinhado ao que pede o mercado. Convidamos a todos a participarem desse momento
ímpar de aprendizagem para que, juntos, tracemos um projeto de futuro para a raça no Brasil. Um plano de médio prazo para que a Angus
mantenha o perfil de vanguarda que sempre a
caracterizou e permita à agropecuária nacional
entrar em rota ascendente rumo à mesa dos

Treinando o Olho
Augusto, com pose de selecionador, neto do criador Fernando Santos Medeiros,
clicado pela mãe, Monique Morsch, na Cabanha Santo Augusto, em Restinga Seca.

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

mais exigentes clientes.
Mas nossas ações não se esgotam apenas
em uma frente. Em maio, a Angus esteve no
Sial Xangai, na China, e ainda marcou presença no Encorte, em Santa Maria (RS), onde foi
realizada nova etapa da Exposição Nacional de
Rústicos e encontro anual dos técnicos da Associação. Para o mês de junho, a agenda deve
ser intensa com a participação especial na BeefExpo, exposição de pecuária que promete trazer de volta a São Paulo o glamour dos tempos
da Feicorte. Além do julgamento de animais
de argola, a Angus estreia com estande para
interagir com criadores e investidores. Porque
abrir novos espaços também é importante para
oxigenar a raça, ouvir, contribuir, inovar e, só assim, crescer.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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China:
mercado
superlativo

Fotos: Divulgação/Angus

Por Nicolau Balaszow
Jeferson Finger e Gerson Gonçalves Sobrinho, da Barbacoa
Churrascaria, prepararam a carne Angus para o público

A

carne com selo de qualidade Angus produzida
no Brasil já é conhecida
pelos europeus e árabes. Somando-se a estes mercados,
chegou a vez do “negócio da
China”, ou seja, de os chineses também experimentarem o que vem sendo criado
em pastos brasileiros: carne
de qualidade Gourmet sob a
chancela do Programa Carne Angus Certificada. Para
tanto, a Associação Brasileira de Angus se integrou a
mais um Salão Internacional
de Alimentação (Sial), desta vez em Xangai, na China,
entre os dias 5 e 7 de maio.
A missão e ações da Angus
na China contou com o apoio
da Associação Brasileira das
Indústrias Exportadoras de
Carne (Abiec) e da Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil).
Nos últimos anos, a China vem estreitando laços comerciais com o Brasil e um
mercado com potencial gigantesco não poderia ficar sem
conhecer o melhor da carne

Premium brasileira. O país
asiático já vem sendo um dos
principais destinos da exportação de carne bovina brasileira, tendo condições para se
tornar, em pouco tempo, um
importante cliente também
dos cortes especiais representados pela carne Angus certificada. Para se ter uma ideia,
só em março deste ano, os
chineses compraram US$ 2,8
bilhões em produtos agropecuários, numa alta de 25,6%
em relação ao mesmo período
do ano passado.
Brazilian Angus Day
Durante a programação do
salão, o ápice para a comitiva
da carne brasileira aconteceu
no Brazilian Angus Day, dia
6, no estande Brazilian Beef,
quando os visitantes tiveram
a oportunidade de degustar
a carne preparada pelos chefes Jeferson Finger e Gerson
Gonçalves Sobrinho, da Barbacoa Churrascaria. Destaque
para a picanha, o entrecot e o
filé mignon.
Segundo o gerente do
Programa Carne Angus Cer-

Mercado chinês está ávido para
conhecer as variadas gastronomias,
mundiais, provar novos sabores
e formas de alimentação

tificada,
Fábio Medeiros,
a presença de
impor tadores,
supermercados,
hotéis, restaurantes e distribuidores locais surpreendeu
pelo interesse múltiplo. Na
ocasião, também conforme
testemunho do diretor executivo da Abiec, Fernando
Sampaio, ficou mais do que
evidente o desejo dos clientes
chineses em saborear o churrasco brasileiro.
Nos três dias do Sial,
considerado um dos maiores
eventos da Ásia, era notável

o aumento do
interesse chinês
pelos produtos
fabricados no
Brasil. Foram
mais de 60 mil visitantes que
conheceram o que era ofertado nos 17 pavilhões ocupados por 2,7 mil expositores,
o que justificou a frase de
Medeiros: “Por aqui tudo é
superlativo”. Naturalmente,
uma excelente oportunidade
para mostrar ao mundo que
o Brasil tem carne de alta
qualidade, produzida pelos
pecuaristas de Norte a Sul,
utilizando a comprovada ge-

nética Angus.
Salão lotado
Um espetacular número de
empresários reunidos no evento estiveram atentos na ampla variedade de cortes ofertada pelo Brasil, negociando
com os frigoríficos, parceiros
do Programa Carne Angus, no
Brazilian Angus Day, ponto
alto da programação de apresentação do melhor da raça.
Após alinhar alguns negócios,
que geralmente só são concretizados após o salão, os empresários manifestaram vontade em atrair à China redes
de restaurantes com comida
típica ocidental, entre eles as
churrascarias brasileiras.
“O que se observou em
Xangai foi a presença forte
de redes ocidentais de alimentação, desde fast foods até
culinária típica germânica,
por exemplo, o que revelou
o desejo do consumidor chinês em conhecer a variadas
gastronomias, provar novos
sabores e formas de alimentação”, assinalou Fábio Medeiros, diretamente de Xangai. O
executivo da Angus observou
ainda que é possível perceber
“uma demanda extremamente forte pela carne brasileira,
tanto pelo produto ‘commodity’ quanto pela carne de alta
qualidade (gourmet), o que
abre as portas de um mercado
consumidor de quase 1 bilhão
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Certificada está sedimentado
e vem atraindo os paladares
A carne brasileira precisa ficar
de várias partes do mundo,
com destaque aos europeus e
menos dependente do mercado
asiáticos. Por isso, a conquista desses clientes representa
europeu. Por isso, é importante
um novo desafio aos criadores
integrar eventos internacionais
e à indústria nacional, destacou o presidente da Associae apresentar o produto nacional
ção Brasileira de Angus, José
de habitantes para produtos de qualidade. Neste sentido, a Roberto Pires Weber.
“Precisaremos ampliar a
de qualidade diferenciada, China tem excelente potencial
escala
de produção, e, para
como a nossa carne Angus para tornar-se um importante destino para carne Angus isso, teremos que ser mais
Certificada”.
Conforme dados da Abiec, gourmet brasileira, isto por- produtivos. Mas também predesde a reabertura do merca- que, enquanto no Brasil o cisaremos contar com novos
do chinês, em junho de 2015, consumo per capita de carne investidores dispostos a traaté março deste ano, mais de oscila entre 35 e 40 quilos/ balhar com cria, recria e enUS$ 626 milhões em carne ano, naquele país gira em tor- gorda. A China pode significar
um novo estágio na pecuária
bovina já foram embarcadas. no de 4 a 6 quilos/ano.
É preciso também consi- brasileira”, assinalou o diEm 2016, a China tem representado 12% do volume de ex- derar que o poder de consu- rigente, lembrando a imporportações de carne in natura. mo das famílias chinesas vem tância de criar alternativas
O prognóstico é que as vendas crescendo em larga escala no mercado internacional que
continuem se elevando e que nos últimos anos. Atualmente, não deixem as exportações de
o Brasil supere as 200 mil to- 40% da população pertence à cortes nobres tão dependenneladas de exportações para classe média o que, em breve, tes do mercado europeu.
Cabe lembrar que em
aquele país em 2016, tornan- estima-se chegue a 60%. Se2003,
ano em que a Associado-se também o maior forne- gundo o próprio governo chicedor do produto. Segundo o nês, a tarefa de suprir os de- ção Brasileira de Angus criou
presidente da entidade, Anto- sejos desse novo consumidor o Programa Carne Angus
nio Jorge Camardelli, a expec- dependerá das importações, Certificada, certificou-se 24
tativa é que os embarques para uma vez que a meta é tornar mil carcaças. Já em 2015 as
o mercado chinês alcancem en- o país o maior importador do cifras chegaram aos 400 mil
tre US$ 800 milhões e US$ 1 mundo. Além disso, cultural- abates e a meta para 2020 é
mente, o chinês dá preferên- chegar a marca de 1 milhão de
bilhão ainda este ano.
cia à produção agropecuária cabeças abatidas, sempre com
importada o que, a seu ver, a ideia de um sistema confiáEstratégia “animal”
A melhor estratégia ado- apresenta mais garantias de vel e capaz de ser auditado em
tada durante o Sial foi o de procedência do que o similar qualquer etapa do processo.
conquistar o paladar do con- nacional.
“Vamos trabalhar”
sumidor chinês, mostrando
Esta é a chamada do diDesafio crescente
a adaptabilidade da carne
Considerado como um im- retor do Programa Carne
Angus brasileira à culinária
internacional, e convencê-lo portante estímulo à produção Angus Certificada, Reynaldo
de que vale pagar um pouco de Carne Premiun no Brasil, Titoff Salvador, quando realmais pelo evidente diferencial o Programa de Carne Angus ça a importância das conquis-

Empresários chineses dão preferência a carne importada
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Fernando Sampaio, da Abiec, presente ao Sial Xangai

tas da Associação Brasileira
de Angus e de seus parceiros, de mercados como o europeu, do oriente e, agora, o
asiático com a realização do
Sial Xangai. “Atualmente a
economia mostra que navegamos em águas turbulentas e, um exemplo disso, é a
redução dos abates de gado
em todo o País. No entanto,
observamos que o Programa
Carne Angus Certificada vem
na contramão deste cenário,
apresentando um crescimento na ordem de 20%. Este é
um fato altamente relevante e
que justifica o acerto nas diretrizes que vem sendo seguidas através desta importante
iniciativa da Angus”, pontuou.

Fábio Medeiros: chineses querem provar a gastronomia de outros países

Trabalhar e crescer são
as palavras de ordem, pois
já estão sendo confirmados
os embarques e enviadas as
primeiras toneladas de carne Gourmet para os chineses,
ação considerada de praxe,
servindo, de início, como teste
para as futuras transações.
O trabalho continuado da
Associação Brasileira de Angus está rendendo frutos e
quem vem ganhando também
é o pecuarista, pois os resultados permitem antever uma
melhora na remuneração do
criador, empenhado na qualificação de seu rebanho, sempre atento ao que o Programa
orienta. Conforme Salvador,
a estratégia atual mostra a
tendência ao crescimento e,
para tanto, “está sendo preparada uma nova investida
no mercado europeu com a
realização do Sial Paris, em
outubro próximo”, antecipa o
dirigente.
Por fim, o executivo reitera que caso haja dúvidas por
parte dos pecuaristas sobre o
Programa, a Associação Brasileira de Angus e sua equipe
do Programa Carne Angus
Certificada estão sempre à
disposição para dar resposta
e/ou solução para as demandas de produção e mesmo
para aqueles que desejarem
aderir ao Programa.
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JBS lança Angus Friboi
Acompanhar de perto os variados
comportamentos e oferecer produtos
que atendam aos anseios e desejos
dos consumidores levaram a JBS SA,
através de sua marca Friboi, número
1 em carnes no Brasil, ao lançamento
de um novo guarda-chuva de marcas, caso
da nova marca de carne Angus Friboi. Com
propostas claras de valor, a diferenciação de
produtos visa atender às mais sofisticadas
demandas dos consumidores. A JBS, empresa
brasileira fundada em 1953, é considerada uma
das maiores indústrias de alimentos do mundo.

N

o distinto rótulo da carne Angus Friboi, da JBS,
já se lêem valores e algo
sobre a história da raça. Ali está
escrito: “Em 1824, na Escócia,
a raça Angus começou a ser
criada e aprimorada em busca
de maciez e sabor característicos. Hoje Angus é um nome que
inspira história, origem e a certeza de uma experiência superior
e transformadora”.
A JBS, parceira do Programa Carne Angus Certificada, da
Associação Brasileira de Angus,
dentro da reestruturação de suas
marcas e o aumento do portfólio
com novas bandeiras, passa a
atender também aos consumidores que buscam carnes diferenciadas, além do setor de food
service. E, neste segmento de
carnes de qualidade, ganha destaque especial a marca Angus
Friboi, que já conquista consumidores de carne gourmet em
todo o País.
O que diz a Angus
Para do diretor do Programa Carne Angus Certificada,
Reynaldo Titoff Salvador, a nova

marca Angus Friboi é a certeza de que estamos no caminho
certo. Ganha o Programa Carne
Angus em ampliar sua participação no mercado, a indústria
que qualifica seu portfólio de
marcas, o consumidor que tem
mais opções com a qualidade
Angus, mas ganha principalmente o produtor rural brasileiro,
que tem reconhecido seu trabalho através do aumento de sua
renda pela valorização do seu
produto pelos consumidores brasileiros e do exterior.
Já na avaliação do gerente do Programa Carne Angus
Certificada, Fábio Medeiros, “a
criação pela JBS de uma marca Angus dentro da plataforma
Friboi, consolida ainda mais a
parceria da empresa com nossa
entidade. “A Friboi é a principal
marca de carnes do grupo JBS
e recebeu grandes investimentos
em publicidade, tornando-se a
marca de carnes mais conhecida do País. Além disso, um belo
trabalho de qualidade e diferenciação na área industrial está

sendo realizado pela JBS e pela
Angus, para que esta marca seja
um referencial nacional de qualidade, assim como as demais
marcas da carne Angus”, examina Medeiros.
“Com o lançamento desta
nova marca de carne Angus, a
JBS S.A., este gigante do setor
de alimentos, através da sua já
consolidada marca Friboi, fortalece a parceria com o Programa
Carne Angus Certificada, com a
missão de atender a um mercado de carnes gourmet ávido por
novidades e receptivo a produtos
de comprovada qualidade, como
é a carne Angus certificada”,
comemora o diretor de marketing da Associação Brasileira
de Angus, Ronaldo Zechlinski de
Oliveira.
Agora, além da marca An-

gus, a divisão de carnes da JBS
também agrega valor aos tradicionais cortes de confiança da
marca própria, que passam a
caminhar lado a lado, com os títulos Reserva Friboi, para quem
busca uma carne selecionada e
com cortes diferenciados; Maturatta Friboi, indicada exclusivamente para churrasco e Do Chef
Friboi, carne destinada ao mercado de food service. A marca
da JBS Angus Friboi é produzida a partir de cortes certificados pela Associação Brasileira
de Angus, que garante maciez e
sabor únicos para os momentos
mais que especiais.

timos 18 meses e culminou em
uma nova identidade para o logo
Friboi e as demais marcas que
passam a compor o portfólio,
contemplando plataformas de
comunicação e elementos visuais e verbais alinhados aos conceitos e diretrizes estratégicas.
“As novas marcas ganharam
um redesenho que expressam
seu propósito, agregam valor
ao produto e estão alinhadas
às demandas e tendências de
comportamento e consumo dos
consumidores atuais e futuros”,
explica Maximiliano Tozzini Bavaresco, sócio-diretor da Sonne
Consultoria.

Fidelizar clientes e
aumentar opções de compra
A partir dessas mudanças a
Friboi pretende não só estreitar o relacionamento com novos
consumidores, como também
fidelizar ainda mais os que já
eram fãs da marca, facilitando a
escolha e aumentando as chances de compras com uma grande
gama de produtos de variedade
e diferentes faixas de preços.
Além disso, a marca consegue
capturar maior valor, em um cenário de retração do consumo
em que não há previsão de expansão por volume de vendas e
aumento de demanda.
“Para fazer todas essas mudanças, era necessário conceituar muito bem as novas marcas
e suas respectivas embalagens,
com o objetivo de criar uma
maior sinergia entre elas e uma
maior diferenciação de cada
uma e dos seus concorrentes.
Com isso, conseguimos fortalecer ainda mais o nome Friboi e
aumentar a preferência dos brasileiros pelos produtos da marca
e pelas novas marcas como a Angus”, comenta Maria Eugênia
Rocha, gerente executiva de marketing da divisão de Carnes do
JBS. “Além disso, com essa nova
divisão de marcas e produtos,
criamos espaço para a comercialização de toda a oferta de
cortes e conseguimos aproveitar
todos os tipos de boi existentes
no mercado nacional – cada um
com as suas diferentes características e que produzem diferentes matérias-primas”, completa
a executiva.
Arquitetado pela Sonne Consultoria, o projeto de reestruturação foi feito ao longo dos úl-

Sobre cada uma
das marcas
Marca Friboi: com uma
longa história de confiança, a
marca garante alimentos nutritivos e seguros, com garantia
de origem e rigorosos controles de qualidade. Reserva Friboi: carnes selecionadas para
quem busca novas experiências
gastronômicas, com cortes diferenciados. Maturatta Friboi:
produtos para quem quer saborear e tem paixão pelo verdadeiro churrasco. São nove
cortes que passam por um
processo de maturação natural
que quebram as fibras e garantem uma carne saborosa e macia. Do Chef Friboi: com uma
linha completa de produtos
voltados para o food service,
a marca traz cortes maiores,
criados na medida certa para o
setor. E a marca Angus Friboi:
produtos que promovem uma
experiência única, transformadora e premium.
Trabalho de reestruturação
Para definir e implementar as
mudanças, a Sonne, em conjunto
com as equipes de Negócios e de
Marketing da JBS, responsáveis
pelas marcas Friboi, desenvolveram um extenso projeto de pesquisas de mercado, análise da
concorrência, tendências e necessidades não atendidas para,
então, construir a definição do
posicionamento mercadológico,
linguagem, embalagens e proposta de valor, estrategicamente
dispostas em uma nova arquitetura para atingir o máximo desempenho no mercado junto a
cada um dos públicos de interesse da empresa.

8

Maio/Junho de 2016

Angus@newS

CARNE

Workshop em Uruguaiana
C

om o apoio do Núcleo
Angus Três Fronteiras e
do Sindicato Rural de
Uruguaiana, e a participação
do diretor do programa Carne
Angus Certificada, Reynaldo
Titoff Salvador, a Associação
Brasileira de Angus realizou
no dia 23 de abril mais um
“Workshop Carne Angus”,
desta feita em Uruguaiana,
RS. O evento, com foco nos
avanços da raça e do Programa Carne Angus Certificada,
reuniu técnicos, estudantes
e especialmente produtores
daquela região no Parque da
Associação Rural, Agrícola e
Pastoril, para as palestras da
coordenadora regional do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes; do técnico de
Fomento da Angus, Mateus Pivato e do gerente de Fomento
do Marfrig, Diego Brasil.

Fronteira Oeste se organiza
como produtora de terneiros,
esses animais deverão ser terminados mais ao norte do RS,
onde a suplementação alimentar é mais abundante.
Para o presidente do Núcleo Angus Três Fronteiras,
Frederico Pons, foi oportunidade para mostrar aos criadores da região as vantagens de
trabalhar com a raça Angus
e seus cruzamentos, e com o
Programa Carne Angus Certificada. “Nossa ideia foi de
aproveitar o bom público que
participou da Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas de
Uruguaiana, mostrando a renReynaldo Salvador
tabilidade da Angus para quem
e Frederico Pons
produz terneiros e para quem
A programação foi aber- compra para preparar para o
ta pelo diretor do Programa, abate no Programa Carne AnReynaldo Salvador. Segundo gus”, disse o criador.
disse, Uruguaiana e a Fronteira Oeste do estado gaúcho se
Os ganhos de
consolidam como um grande
estar no Programa
polo produtor de animais An“Nosso foco principal é
gus e cruzas Angus, dentro das mostrar aos produtores as
vastas condições de campo lá oportunidades que eles tem
existentes. E dentro da visão à sua disposição, através do
sistêmica do Programa Carne Programa Carne Angus CerAngus, enquanto a região da tificada, e do Programa Ter-

O Workshop
mostrou
formas de
agregar valor
e de aumentar
a rentabilidade
do negócio
pecuário

Fotos: Angus/Divulgação

Reynaldo Salvador

Ana Doralina Menezes

Mateus Pivato

neiro Angus Certificado, de
agregar valor, de aumentar a
rentabilidade de seu negócio”,
argumenta a coordenadora
regional do Programa Carne
Angus Certificada, Ana Doralina Menezes. Segundo ela,
estes dois programas estão
interligados, pois os animais
brincados já tem a aprovação
racial suficiente para participar do Programa Carne Angus, e sendo assim, eles podem
ser comercializados com um
preço diferenciado, e é o que
temos verificado nas feiras de
terneiro pelo País, um preço
acima do mercado para estes
animais. E caso o produtor entregue este animal futuramente à indústria, o quesito raça
já está conforme, cabendo a
ele garantir a idade até 4 dentes (padrão RS), e acabamento no mínimo mediano, para
atingir as bonificações que
as indústrias parceiras tem a
oferecer em suas Tabelas de
Bonificações.

Ana Doralina também falou às mais de 80 pessoas
presentes sobre a questão da
exportação, uma nova oportunidade. “O Brasil vive um
momento importante para este
tipo de mercado, abrindo novos
nichos para a carne gaúcha
como a China e EU. Cabe ao
produtor conseguir cumprir
com as exigências para receber
este diferencial, que é mesmo
bastante atrativo”, diz a técnica. Mas assevera que para isso
é necessário que os animais
sejam rastreados, e cumpram
com os quesitos de padrão racial do Programa Carne Angus
Certificada, idade, acabamento
e peso de carcaça. Cumprindo
com estas exigências o produtor atinge bonificações bastante importantes, e que possibilitam uma agregação de valor a
sua produção.
Para a técnica da Angus,
o objetivo maior do Programa Carne Angus Certificada
é uma valorização da cadeia
como um todo, desde o produtor de reprodutores e ventres,
de terneiros, até o produtor de
novilhos para abate, já que lá
na ponta existe esta diferenciação que deve ser repassada a
todos os elos desta cadeia. “É
importante também ressaltar
que atualmente, a carne Angus
que esta sendo exportada não
é proveniente do RS, pois não
dispomos de volumes suficientes de animais rastreados para
cumprir com estes contratos.
Isso nos mostra que existe
esta possibilidade, a todos os
produtores do Programa Carne Angus no RS. Mas devemos
rastrear mais, e cumprir com
os padrões de acabamento de
carcaça e idade que ainda são

pontos que necessitam melhorias”, alertou Ana Doralina. Segundo ela, desde o ano
passado estão sendo realizados esses encontros. Destaque
para os workshops em Livramento, Pelotas, Bagé e agora
Uruguaiana, todos excelentes,
com participação de mais de
80 pessoas em média em cada
promoção
Terneiro Angus:
a porta de entrada
Já o Técnico de Fomento da Angus, Mateus Pivato,
bateu forte nos ganhos que o
produtores podem ter certificando seus terneiros dentro do
Programa Terneiro Angus Certificado. “Tentei demonstrar e
explicar que este programa é
uma forma de agregar valor e
promover uma diferenciação
da produção de terneiros, deixando claro que este programa
está ligado ao Programa Carne
Angus Certificado e que estes
animais tem a garantia de ingresso no Programa da Carne,
desde que atendidos os critérios de idade e grau de acabamento”, apontou Pivato.
Em sua palestra, o técnico descreveu o passo a passo
de como participar e de como
proceder para a certificação
destes animais, salientando
que todos devem passar pelo
crivo de um Inspetor Técnico
da raça, que é quem tem a experiência e competência para
garantir a qualidade do trabalho e a diferenciação destes
animais. “O processo é muito
simples e no mesmo dia o criador já tem o certificado de seus
animais, emitido pelo próprio
Inspetor Técnico da Angus”,
apontou o técnico.
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Terneiro Angus Certificado

Garantia
de liquidez
Somente no Rio Grande do Sul, 61 feiras de terneiros (bezerros) constam no
calendário oficial da Secretaria da Agricultura no primeiro semestre. Mais
do que uma tradição de um estado tradicionalmente criador, a produção de
terneiros tornou-se uma opção rentável, de giro rápido e com alta liquidez,
mesmo em momentos de crise econômica. Além da importância do terneiro
para a base pecuária do Sul, a criação do Terneiro Angus Certificado aumentou
ainda mais as vantagens do criador: um sobrepreço pela possibilidade de
transformar este terneiro num novilho que vai gerar a tão qualificada Carne
Angus Certificada.
que aumentou os preços das
commodities como milho e
soja, base para a terminação
este Outono, o kg do boi do bezerro nas principais pravale cerca de R$ 5,30 o ças. A constatação é de que
kg vivo no Sul, de R$ mais produtores preferiram
135,00 a R$ 140,00 a arro- vender animais no portão da
ba no Sudeste e Centro-Oeste, fazenda, temendo aumentar
com queda de 7 a 10% em custos e por demanda merelação ao ano passado. Mas nor nos remates. Mas esta
os preços do terneiro estão tendência não se confirmou.
firmes, apesar de levemente Apesar dos preços travados,
menores em relação a 2015. praticamente todas as feiras
Em parte pelo cenário políti- de terneiros e remates parco e econômico desfavorável, ticulares encerrados até esta
Por Horst Knak

N

edição tiveram pista limpa.
No entanto, os números
da certificação do Terneiro
Angus estão crescendo: Em
2014 foram 10.457 terneiros, dados que saltaram para
16.720 em 2015. Em 2016,
estes números devem crescer
ainda mais, considerando os
bons números gaúchos, em
Santa Catarina e no Paraná.
Segundo relatos do inspetor técnico da Angus, Fernando Furtado Velloso, em
diversas feiras de terneiros da

Foto: Fernando Velloso/Divulgação

Terneiros do criador Rodrigo Cestari, certificados por Fernando Velloso

Foto: Angus/Divulgação

Animais da Estância Itapitocai, de Uruguaiana, antes do remate espetacular

Região Sul, “os valores obtidos vem correspondendo às
expectativas. No RS, as feiras
já ocorridas indicam o valor
de R$ 6,00/kg vivo a R$ 6,50/
kg vivo para machos como os
mais frequentes, alcançando
diferencial de 10 a 20% em
relação ao preço do boi gordo.
Nos estados de SC e PR, os valores estão sendo superiores,
conforme já ocorrido em anos
anteriores. Outro fato que vem
se observando é que lotes de
terneiros pesados (acima de
220, 240 ou 260 kg) vem sendo bem valorizados, sem sofrer redução no valor por kg,
diante da perspectiva de rápida terminação. Neste sentido,
observa Velloso, “na temporada, um bom terneiro vale entre
5,80 e R$ 6,40 o kg vivo, considerando que o boi gordo está
valendo R$ 5,30 o kg vivo. Ou
seja, dentro das expectativas”.
Outra constatação importante é que o terneiro Angus
já se tornou uma espécie de
padrão das feiras, consequência do trabalho técnico da
Associação Brasileira de Angus. Com isso, trata-se de melhorar a qualidade do produto, porque somente a questão
racial e genética não vendem

o peixe. Hoje é preciso levar
às feiras um produto superior
e com certificação, mesmo
em locais tradicionais, como
Lavras do Sul, considerada
uma espécie de Capital do
Terneiro. Lá micro, pequenos e médios criadores levam
seus animais à venda como
uma sólida fonte de renda
ao longo de décadas, com
sucesso. “Em Lavras do Sul,
o pecuarista é um produtor
de terneiros e a região está
preparada para fazer feiras”,
resume Fernando Velloso, que
certificou animais Angus para
vários eventos.
Estância Itapitocai
Um dos mais tradicionais
remates de terneiros da Fronteira Oeste gaúcha, da Estância Itapitocai, realizado dia
26 de Abril, em Uruguaiana.
Em pouco mais de 90 minutos, o 5º Remate da Estância
Itapitocai comercializou todos os 1.060 animais ofertados no recinto do Parque da
Rural. A propriedade de Carlos Alberto Martins Bastos
negociou 180 terneiras e 400
Terneiros Angus Certificados,

>>>
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Foto: Fazenda Calafate/Divulgação

além de 480 vacas de invernar, somando um faturamento de R$ 1.490.400,00. O
valor médio por quilo fechou
em R$ 6,15 para os terneiros
e R$ 5,85 para as terneiras.
Segundo o inspetor técnico da Angus que certificou os
animais, Renato Paiva, os valores ficaram dentro do esperando, principalmente em um
momento de crise econômica.
“A terneirada era excelente.
É difícil de achar animais certificados de uma única fonte
com esse padrão”, assinalou
Paiva. Segundo ele, a qualidade dos exemplares ofertados
acelerou as vendas e garantiu uma tarde de liquidez em
Uruguaiana. “Esse remate
está muito disputado. Muitos
compradores potenciais ficaram em baixo do martelo”,
resume o experiente técnico.

Em Camaquã, região central gaúcha, a 36ª Feira do
Terneiro, da Terneira e da
Vaquilhona, realizada dia
23 de Abril, negociou toda a
oferta de 424 animais – especialmente Angus e Red Angus, com o remate alcançando um resultado final de R$
494. 470,00. Realizada pela
Knorr Leilões, os 278 terneiros – entre todas as raças –
tiveram médias de R$ 7,04/
kg vivo. Nas fêmeas, as médias ficaram em R$ 5,57/kg
vivo. “No RS e SC, temos obtido um diferencial de preços
de até mais de 10% acima do
preço do boi e o criador está
sendo remunerado”, assinala
o leiloeiro Eduardo Knorr.

Leilão Calafate
Apesar das dificuldades
que o meio rural vem enfrentando na Zona Sul gaúcha
– chuvas muito acima da méCaçapava e Camaquã
Outra feira importante, a dia prejudicam a colheita da
37ª Feira de Outono de Ter- safra de verão e o manejo de
neiros, realizada em Caça- animais - o Leilão Calafate
pava do Sul, região central Produção Angus 2016 obteve
gaúcha, no dia 30 de Abril, sucesso na pista. Realizado
comercializou 1.671 ternei- na pista da Rural de Pelotas,
ros machos castrados, por dia 28 de abril, remate foi
uma média geral de R$ 6,02/ concluído em pouco mais de
kg. O maior preço, segundo a uma hora, informa a médica
leiloeira EDS Remates, mais e administradora da Fazenda
uma vez, foi um lote de 18 Calafate, Ana Carolina Issler
terneiros Angus apresentados Ferreira Kessler.
A totalidade dos 600 anipelo produtor Ubirajara Rosa
Teixeira, com 150 kg de peso mais da oferta foi negociada,
médio, negociados por R$ entre os quais 300 terneiros
1.020,00, ou seja, média de Angus Certificados e 300 vacas prenhas. Os Terneiros AnR$ 6,80 o kg vivo.
Fotos: Divulgação

Feira de Terneiros de Guarapuava - alto padrão

Fazenda Calafate, da criadora Ana Carolina Issler Ferreira Kessler, voltou a ter sucesso em seu leilão anual

gus Certificados alcançaram
o valor médio R$ 1.090,00,
R$ 6,06/kg vivo, enquanto as
vacas tiveram valor médio de
R$ 1.984,00. “Estamos satisfeitos com o sucesso do Leilão
Calafate, com venda completa
em pista ágil e preços compatíveis com o mercado atual,
impactado, diante das adversidades econômicas e climáticas”, destaca Ana Carolina.
Guarapuava, PR
Uma das mais tradicionais
feiras de bezerros do centrosul do Paraná, realizada em
Guarapuava, no dia 1º de
Maio, também foi um grande sucesso. A 42ª edição da
feira teve os negócios de pista coordenados pela Gralha
Azul, consolidando vendas de
cerca de 1.000 animais (750

machos e 250 fêmeas), com
destaque para a raça Angus,
totalizando R$ 1,3 milhão.
Nos bezerros, o preço médio
situou-se em R$ 7,27 kg,
com preço médio por cabeça em R$ 1.690,23 e peso
médio por cabeça de 232 kg.
Nas novilhas, preço médio alcançou R$ 6,07 kg, com preço médio por cabeça de R$
1.283,23 e peso médio por
cabeça em 211 kg.
Novidade em Cascavel
Ainda no Paraná, o 1º
Leilão Terneiro Angus Certificado, realizado dia 23 de
abril em Cascavel PR, atingiu média de R$ 7,66 por
quilo para os machos e R$
6,51 para as fêmeas, após
pouco mais de duas horas
de vendas, informa o diretor

da Panorama Leilões, Devair
Bortolato. Segundo ele, a boa
imagem do Programa carne
Angus Certificada na região
e o aquecimento da procura
de animais Angus influenciaram positivamente as vendas. Foram negociados 727
animais, com faturamento
de R$ 1.183.380,00. O lote
destaque de 29 machos, ofertado por Cassiano Camargo,
de Medianeira, PR, foi negociado por R$ 8,68/kg /vivo,
totalizando R$ 2.310,00 por
cabeça para José Lauri Griebeler, da CooperAliança, de
Guarapuava, PR, que também
arrematou o lote destaque de
oito fêmeas, pela média de
R$ 8,52 o kg/vivo.
Os lotes foram certificados

>>>

Foto: Fernando Velloso/Divulgação

Feira de Terneiros promovida pela EDS, no Sul gaúcho

Feira do Terneiro Certificado de Cascavel, no PR
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Fotos: Júlia Mendes/Divulgação

Júlia Mendes: sucesso no remate do Grupo Araucária, realizado em Ponta Grossa, PR

neiros machos e R$ R$ 6,40
o kg vivo para as fêmeas. A
diretora técnica do Grupo
Araucária, Júlia Mendes, assinalou que os preços foram
um pouco menores do que os
de 2015, que ela considerou
“excepcionais”. “Os preços
da soja e do milho oscilaram
muito desde o início da crise política, criando um clima
momentâneo de incerteza
entre os investidores”, analisou.
Entretanto, ela chama a
atenção para um fato: todos
os animais do grupo podem
ser imediatamente transferidos para um programa de
terminação e serem abatidos dentro do Programa
Carne Angus. “Somos hoje
12 produtores, com 2 mil
a 3 mil matrizes Angus que
Liquidez no
seguem um manual de quaGrupo Araucária
Em meados de março, em lidade. Por isso, é difícil
seu sexto leilão anual reali- ampliar muito a oferta em
zado em Ponta Grossa, PR, nossa região dos Campos
o Grupo Araucária também Gerais, a poucos quilômehavia obtido pista limpa para tros de Curitiba”, explica.
630 terneiros Angus Certifi- Todas as propriedades são
cados, totalizando mais de regularmente visitadas pelo
R$ 870.150,00 em vendas. inspetor técnico da Angus,
O evento, que antecipou ten- Adevolmir Silva, visando
dências para a temporada, qualificar e nivelar por cima
já havia registrado média de os produtores associados ao
R$ 6,90 o kg vivo para ter- Grupo Araucária.
pelo inspetor técnico da Angus Luís Augusto Copetti, que
buscou a padronização dos
lotes e uma seleção meticulosa. Copetti assinala que foram
selecionados apenas exemplares entre 210 e 240 quilos.
“Apertei muito na avaliação
dos bezerros, o que resultou
em um excelente padrão dos
32 lotes ofertados. Eliminei
os animais menores e os mais
pesados”, sintetizou, explicando que esperava valores 10%
abaixo dos registrados no
evento. “Quem veio comprar
a viu o padrão, pagou até um
pouco mais e ficou satisfeito”,
completou. Isto porque os animais padronizados garantem
um acabamento mais uniforme dos novilhos.

Santa Catarina
Em Santa Catarina, a instabilidade política e no valor
dos insumos – em especial o
milho - atrapalhou um pouco
os negócios com terneiros, mas
nem por isso deixou de haver
excelente liquidez. Por isso,
nas primeiras feiras os confinadores adquiriram pouquíssimos lotes. A feira balizadora
de preços, realizada em Água
Doce, ocorreu depois de outras feiras e portanto o criador
demorou um pouco a sentir o
verdadeiro preço de referência
do terneiro. Segundo o criador Amaury Maciel, do Grupo
Aeme, muitos produtores mais
organizador comercializaram
grandes lotes de animais na
propriedade, para não correr
risco de baixo preço nas feiras,
o que acabou não acontecendo.
A raça Angus voltou a se
destacar, atingindo preços 5
a 15% superiores às médias
gerais, tanto em Água Doce,
como em Caçador. Nesta úl-

tima, realizada em 3 de Abril
pela Tarumã Remates, o Grupo Aeme apresentou quatro
lotes, com média de R$ 8,52,
diante de uma média geral de
R$ 7,60 o kg vivo. Já na Feira
de Água Doce, dia 17 de Abril,
pela Pampa Remates, os cinco
lotes da Aeme tiveram média
de R$ 8,03 / kg vivo, contra
uma média geral de R$ 7,64
o kg vivo. “Buscamos utilizar
touros com linhagens superiores para características de
desempenho, além de investimentos significativos na produção de pastagens de alta
qualidade”, resume o criador.
Sucesso na Fenasul
Acima da média de mercado, mas dentro das expectativas, a 14ª Feira de Terneiros,
Terneiras e Vaquilhonas e a 5ª
Feira de Ventres Selecionados
negociou 666 animais, com
um total de R$ 903,54 mil, no
dia 21 de maio, no parque de
Esteio, o mesmo onde no final
Foto: Maria Rita Maciel/Divulgação

Foto: Divulgação

Fenasul, no parque de Esteio, RS, também valorizou a genética Angus

Animais do Grupo Aeme, antes do Leilão de Bezerros em Água Doce, SC

de Agosto se realiza a Expointer. Os 312 terneiros arrematados valeram em média R$
6,27 / kg vivo (R$1.203,37/
cabeça). Já um total de 123
terneiras foram vendidas pela
média de R$ 5,13 / kg vivo, ou
seja, R$ 910,57/cabeça. As
149 novilhas obtiveram média de R$ 5,11/ kg vivo e R$
1.429,53/cabeça. Por último,
as 82 novilhas prenhas alcançaram a marca de R$ 6,30/
kg vivo (R$ 2.476,71/cabeça.
Os Terneiros Angus Certificados, que arremataram as
grandes premiações da feira,
fizeram bonito na pista. Dois
lotes da Fazenda da Demanda,
de Rodrigo Cestari, de Camaquã (RS), foram os mais valorizados da feira, alcançado
preço de R$ 6,51/quilo. O lote
reservado pertence à Fazenda Quatro Irmãos, de Marino
Cestari. “Isso mostra a força
da Angus no mercado e que,
mesmo em tempos de crise,
animais de qualidade obtêm
valorização adequada”, avaliou o técnico de fomento da
Associação Brasileira de Angus, Mateus Pivato, lembrando do rigoroso trabalho de seleção que culminou na oferta
levada à pista em Esteio.
O diretor da Santa Úrsula Remates, Cássius Peixoto,
comentou a venda de 92%
da oferta: “Diante do quadro
econômico atual e acompanhando as demais feiras do
Estado, obtivemos um resultado satisfatório”, frisou. O
martelo foi comandado pelo
leiloeiro Manoel Marcos da
Silva. Na abertura dos trabalhos foi feita homenagem
ao leiloeiro Alexandre Crespo, falecido em dezembro de
2015, que atuou ao martelo
durante 14 anos ininterruptos
desta feira.
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Bons negócios na venda
direta da Casa Branca

A

negociação de reprodutores de outono promovida pela Casa Branca
Agropastoril surpreendeu pela
movimentação de público e
boas médias nas vendas. De
portas abertas aos criadores
de 18 a 24 de abril, a Fazenda
Santa Ester, em Silvianópolis,
MG, recebeu compradores interessados na genética Angus
selecionada pelo pecuarista e
empresário Paulo de Castro
Marques. “Muitos pecuaristas
nos procuram nessa época do
ano para repor seus planteis
com touros prontos para o trabalho, entre outras demandas.
Percebemos que há uma carência natural nesse período,
e a partir desta constatação,
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preparamos essa estratégia de
venda direta, que surpreendeu
pelo sucesso apresentado”,
comemorou Paulo Marques.
Foram negociados 59 lotes (46 machos e 13 fêmeas) resultando na movimentação de R$ 438.473,76. A
oferta Angus chamou atenção pela excelente qualidade, o que resultou em boas
médias. As quatro fêmeas
Angus atingiram valorização média de R$ 11.250,00,
somando R$ 45 mil. E os 11
touros saíram vendidos por
R$ 10.727,30 cada, num total de R$ 118 mil.
Na avaliação do gerente
de pecuária da Casa Branca
Agropastoril, Heitor Pinhei-

Leilão Revolution
alcança R$ 3,87 milhões

ro Machado, houve uma boa
movimentação e aceitação
em relação à proposta de negócios, uma inovação deste
temporada. “Foi um sistema
bem interessante. Como foi
o primeiro ano, é claro que
precisamos pensar em alguns
ajustes, mas alcançamos boa
procura em todas as categorias de animais ofertados e
os negócios tiveram valores
significativos”, apontou. O
gerente observou ainda que
apesar dos animais estarem à
venda também pela web, mais
de 80% das negociações foram fechadas na propriedade,
para clientes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São
Paulo e até da Paraíba.
Foto: Divulgação/Angus

Focado na oferta de reprodutores selecionados de raças britânicas com idade média de 18 meses, para adaptar e cuidar
na propriedade para estarem aptos ao trabalho de campo na
próxima Primavera, reduzindo custos de produção e de frete, a
segunda edição do Leilão Virtual Revolution, realizada em 17 de
abril por um grupo de tradicionais cabanhas gaúchas alcançou
faturamento de R$ 3,87 milhões, com a venda de 859 touros e
matrizes das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford, registrando média geral de R$ 4,5 mil.
Segundo Reynaldo Titoff Salvador, da Cia Azul, os reprodutores Angus foram vendidos à média de R$ 6.047,00, fixando a
maior valorização do remate em comparação às outras raças. Os
exemplares Angus comercializados superaram a marca de R$ 1
milhão. As fêmeas Angus fixaram média de R$ 3.614,00. Foram
animais tatuados PO, CA e AD. A raça Brangus negociou animais
de vários graus sanguíneos por R$ 1,2 milhão. Reprodutores à
média de R$ 5.667,00 e fêmeas por R$ 3.697,00 de média. Os
Braford movimentaram R$ 626 mil. Os touros registraram média de R$ 5.480,00, enquanto as fêmeas tiveram lotes cotados
à média de R$ 2.992,00. Também foram vendidos reprodutores
Hereford a R$ 5.040,00 de média.
O evento foi promovido pela Cia Azul, Estância Quatro Folhas e Rincon del Sarandy, de Uruguaiana; Brangus Ave Maria e
Cabanha Corticeira, de São Borja; Estância Silêncio, de Alegrete; e Tradição Azul, de Quaraí e Rosário do Sul. O maior comprador do pregão foi a Estância Guarita, do Alegrete, RS. E a maior
negociação foi fechada por Viviane Fonseca, da Brangus Guarita.
A captação de lances foi conduzida pelo leiloeiro Nilson
Francisco Genovesi, com pagamentos fixados em 20 parcelas,
organização da Programa com Parceria Leilões e transmissão a
cargo do Canal Rural.

CADASTRO DOS TÉCNICOS ANGUS 2015/2016
Nome

Telefone

E-mail

Cidade/ Estado

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

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

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

Lages/ SC
Lages/ SC
Arapongas/ PR
Cachoeira do Sul/ RS
Pelotas/ RS
Porto Alegre/ RS
Alegrete/ RS
Vacaria/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
São Borja/ RS
Pelotas/ RS
Cascavel/ PR
Santana do Livramento/RS
Uruguaiana/ RS
São José do Rio Preto/ SP
Promissão/ SP
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Controle do carrapato
Fotos: Divulgação/Angus

Por Alexandre Gruszynski

C

erca de 90 fazendas com
criatórios Angus deverão ser
atendidas neste ano através
do Programa de Controle do Carrapato. A iniciativa, inédita no País,
resultou do convênio firmado na
Expointer 2015 entre a Associação Brasileira de Angus, pelo seu
presidente, José Roberto Pires Weber, e a Elanco Brasil, por seu consultor e gerente técnico da linha de
bovinos, Octaviano Pereira Neto,
que busca um controle mais efetivo
do ectoparasita, que tantos prejuízos causa à pecuária nacional.
O objetivo é oferecer a todos
os criadores uma maior profissionalização nas ações de combate
ao carrapato. E os trabalhos daí
decorrentes já resultaram na realização de sete dias de campo, envolvendo orientações aos criadores
e aplicações de medicamentos de
combate ao ectoparasita em cerca
de quinze fazendas.
De acordo com veterinário Octaviano Neto, a estratégia é aglutinar mais fazendas a cada evento,
potencializando a ação da equipe
técnica da Elanco e o número de
produtores alcançados pelo convênio com a Angus. “Com essas
ações, leva-se informação e estratégias de controle capazes de reduzir a infestação de carrapatos nos
animais e as perdas decorrentes do
parasitismo”, aponta o técnico.
Treinamento para
ações oportunas
O convênio permite que todos
os criadores filiados à Associação
Brasileira de Angus possam se
cadastrar no programa. Com isso
seus funcionários podem receber
o treinamento e a capacitação de
como é realizado o processo de
controle do ectoparasita, aprendendo a importância de agir no
momento certo para eliminar os

danos ao rebanho.
Octaviano esclarece que tem
desenvolvido os treinamentos a
partir da definição dos locais pela
Associação de Angus, tendo já realizado cinco eventos. “A colaboração dos técnicos da Angus tem
sido decisiva para o sucessos desses encontros, uma vez que já conseguimos reunir várias fazendas de
criação de Angus a partir das indicações dos técnicos da entidade”,
valoriza o consultor da Elanco.
As indicações à Elanco são realizadas pelos inspetores técnicos
da Angus, a partir de solicitações
de criadores em suas regiões de
atuação no País, e também feitas
diretamente ao Conselho Técnico da Angus, através de sua área
de Fomento, segundo informa o
técnico de Fomento da entidade,
veterinário Mateus Pivato. Ele é
o responsável pela condução do
Programa na Angus e atua como
coordenador dos eventos que são
solicitados à Elanco.
Conceito uniforme
Octaviano igualmente destaca que a participação de diversos
membros do corpo técnico da Angus nos treinamentos tem favorecido a geração de um conceito uniforme entre as fazendas e os seus
agentes de suporte. Os trabalhos
de controle do carrapato foram iniciados em novembro passado, em
propriedades nos estados de São
Paulo, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, tudo segundo a demanda, sem um cronograma rígido.
O principal público alvo dos
eventos Angus/Elanco são os funcionários das fazendas, seus técnicos e também os proprietários. O
agendamento das ações fica a cargo da Angus, que repassa à Elanco
os locais de realização e mobiliza
os públicos alvo. Octaviano Neto
diz ainda que visando maximizar o
impacto e abrangência de criadores associados, busca-se aglutinar

fazendas da região em um mesmo
encontro técnico, mantendo um limite de 12 a 15 participantes por
evento, e obtendo assim um maior
número de fazendas atendidas pela
ação, com efetivos resultados.
Visando à ampliação do número de atendidos pelo Programa, são realizados evento nos
quais participam convidados do
produtor associado à Angus, que
são clientes deste associado e tem
carência de atendimento e apoio
no controle do carrapato. “Este é
outro objetivo do Programa: oferecer suporte aos produtores que
buscam na raça Angus uma alternativa de produção comercial de
animais para abate e, muitas vezes,
esbarram em falhas no controle
parasitário”, comenta o técnico.
O principal objetivo, conforme Octaviano, é que os
produtores envolvidos e seus
colaboradores,
alcancem
boas práticas no controle
do parasita. Ele igualmente
afirma ter percebido ao longo
dessas jornadas que muitos possuem um “falso domínio” do tema,
e que necessitam avançar em pontos chave do controle do carrapato.
“O uso incorreto das ferramentas
de controle é um dos gargalos mais
comuns, porém facilmente ajustável a partir da correta compreensão dos processos e de sua implementação”, conclui o técnico.
Feedback
Um grupo de três técnicos estão voltados ao programa. Octaviano Neto está encarregado da
região Sudeste e parte do CentroOeste, respondendo também pela
coordenação geral do programa.
O veterinário Ulisses Ribeiro atua
nos estados do Sul (RS, SC e PR)
e o veterinário Luiz Emiliani coordena as visitas no MS e MT.
“Além disso, existe o nosso corpo de Representantes Técnicos
Comerciais em todo o País, que

Octaviano Neto (à direita) a campo, na Estância Umbu, em Uruguaiana, RS

são capacitados para dar prosseguimento aos planos de ação
definidos”, argumenta Octaviano.
A condução do controle do carrapato, após as capacitações, fica a
cargo dos funcionários da fazenda
e seus técnicos.
Finalizando, Octaviano revela que o feedback que tem recebido é bastante promissor, tendo
sido relevantes os avanços nas
fazendas e regiões atendidas.
Segundo ele, fazer a coisa certa é resultado de uma equação
que envolve ações corretas, no
momento propício, com o produ-

to adequado e monitorada com
precisão e critérios claros.
“É fundamental que o produtor entenda que o controle do
carrapato não visa apenas eliminar o parasita do animal, sendo
essa a menor parcela do problema na fazenda (5%). Para atingir seus objetivos ele deve manejar conjuntamente o ambiente,
reduzindo a infestação parasitária, composta por fêmeas em
ovoposição, ovos e larvas dos parasitos no pasto, o que representa 95% do problema”, sintetiza
o veterinário da Elanco.

Treinamentos realizados
Até este momento já foram realizados treinamentos nas
seguintes propriedades no Brasil:
Na 3E Agropecuária, de Renato Ramires; na Fazenda Fumaça, de Eduardo Braga, e na FSL Angus Itú, propriedade
de Antonio Maciel Neto, em Itú e Césario Langue, em São
Paulo, SP, com o acompanhamento do Inspetor Técnico da
Angus Rednilson Moreli Gois, e na Fumaça também com a
participação do gerente Sr. Júlio.
Na Fazenda Água Boa, de Nelson Serpa, e na Fazenda
3Marias, de Dorival Borga, em Santa Catarina, SC.
Na Estância São Mariano, de Maria Zulmira Dias Mariano da Rocha, com o acompanhamento do Inspetor Técnico da
Angus Josemim de Lima Guerreiro, e na Cabanha Umbu, de
Ângelo Bastos Tellechea, ambas no Rio Grande do Sul, RS,
esta com o acompanhamento do Inspetor Técnico da Angus
Renato Pinto Paiva e do funcionário Mário Riveiro.
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Genética Angus
para todo o Brasil
Por Eduardo Fehn Teixeira

Está chegando o momento de debater, de
aprender e de conhecer e mostrar todos os
avanços do Angus brasileiro. Vem aí o 3º
Congresso Brasileiro de Angus, com o slogan
de Genética Angus para todo o Brasil. Será o
mais importante evento da raça, que vai reunir
entre os dias 29 e 30 de junho, no Centro de
Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto
Alegre, RS, as maiores expressões nacionais e
internacionais ligadas à criação de Angus e à
produção de carne Angus no Brasil e no mundo.

É

a oportunidade especialmente para levar as
questões ao debate e
principalmente de participar
para entender e aprender. É
momento único para criadores, técnicos, dirigentes e investidores na produtiva genética Angus. Hora de conhecer
novas técnicas e de saber sobre as tendências e o futuro do
gado Angus e da carne Angus
aqui e mundo afora.
Promoção da Associação
Brasileira de Angus, o evento
traz à capital do Estado gaúcho farta informação sobre
a nata da criação de Angus
no mundo. “Queremos trocar
ideias e construir estratégias
para o enfrentamento dos desafios que surgem pela frente:
novos mercados, valorização
da raça, questões sanitárias
e a tão temida crise econômica”, pontuou o presidente
da Angus, José Roberto Pires
Weber.
“Será um momento para
avaliarmos o que queremos da
raça nos próximos anos e traçar um plano de trabalho para
alcançar esses objetivos”, sin-

tetizou o dirigente.
A ideia é extrapolar o roteiro e propiciar interação entre os participantes na busca
de novas tendências de mercado que garantam valorização nacional e internacional
da Carne Angus Certificada e,
consequentemente, da genética da raça.
Um dos berços da genética
Angus internacional, o Brasil,
com suas dimensões continentais, bem mostra a potencialidade ímpar de adaptabilidade
da raça às diversas regiões nacionais. Ao ano, são consumidas 4 milhões de doses de sêmen e ofertados ao mercado 3
milhões de terneiros (bezerros)
Angus, 5% da produção nacional, mas o maior resultado entre as raças taurinas. Um modelo que desafia pecuaristas
de todo o mundo e vai trazer
a Porto Alegre especialistas e
criadores dos principais lugares do mundo onde o Angus
também é a raça completa.
Selecionando Angus
para o mundo
Após a abertura, a cargo

do presidente da Angus, selecionador José Roberto Pires Weber, de imediato entra
na cena o primeiro painel do
conclave: “Selecionando o
melhor Angus para o mundo”,
que terá como moderadora a
veterinária, selecionadora de
Angus e atual presidente do
Conselho Técnico da Associação, Susana Macedo Salvador.
Neste painel, após palestra de
abertura sobre os 110 anos de
seleção de Angus no Brasil –
de Menelick aos dias atuais, a
cargo do gerente do Programa Carne Angus Certificada,
Fabio Medeiros, desfilam cases de suma importância para
uma visão geral da criação de
Angus no mundo.
Ganham visibilidade neste
painel cabanhas de Angus dos

Estados Unidos, o Red Angus
do Canadá, da Argentina e
do Brasil. Terá a presença do
criador norte-americano Don
Schiefelbein, proprietário da
Schiefelbein Angus Farms, de
Minessota (EUA), onde detém
um dos maiores rebanhos de
Angus do país, com mais de
700 ventres registrados.
O fórum também contará
com Denis Serhienko, da Peak
Dot Ranch, em Wood Moutain, Saskatchewan (Canadá),
onde reúne mais de 1 mil matrizes em produção e de onde
saem todos os anos 350 touros. Além da representação de
uma Cabanha Argentina de
Angus, o painel ainda contará
com Ulisses Amaral, proprietário da Cabanha Santa Joana
e premiadíssimo selecionador

de Angus brasileiro.
Tecnologia e
melhoramento genético
O painel “Tecnologia e
Melhoramento Genético na
Raça Aberdeen Angus”, no
qual serão abordadas as modernas e tradicionais tecnologias para busca dos objetivos
de seleção e melhoramento
genético, terá como moderador o professor da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) Jaime Urdapilleta Tarouco, zootecnista
e especialista em Ultrassonografia de Carcaças.
Enfoques como ferramentas capazes de impulsionar
o melhoramento genético –
como conciliar as diferentes
técnicas, do fenótipo à genô-
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mica, destacam nomes conceituados internacionalmente
como o argentino Horácio
Guitou, pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia
Agropecuária (INTA) da Argentina e consultor do Programa de Melhoramento Genético (ERA) da Associação
Argentina de Angus; a experiência da American Angus
Association com a incorporação do Genomic Enhanced
EPDs ao melhoramento da
raça, pelo presidente da Angus Genetics Incorporation,
empresa da Associação Americana de Angus responsável
pela condução do Programa
de Melhoramento Genético,
Dan Moser; além da abordagem por superespecialistas
de temas como eficiência alimentar - uma ferramenta de
seleção imprescindível para a
eficácia da pecuária de corte; a importância na área de
seleção da ultrassonografia
de carcaça, culminando com
um debate sobre como popularizar o uso de ferramentas
modernas de seleção nos rebanhos brasileiros.
Aparecem ainda neste painel Fernanda Kuhl, coordenadora do Promebo; e o professor da Universidade de São
Paulo (USP) Saulo Luz com
a professora da Unesp Lúcia
Galvão Albuquerque.
Genética e nutrição
Integrando genética e nutrição é outro painel de destaque do Congresso Brasileiro de Angus, que terá como
moderador o técnico e professor brasileiro José Fernando
Piva Lobato. Neste painel, o
professor Min Du, técnico e
cientista do Departamento de
Ciências Animais da Washington State University, aborda
o tema Programação Fetal
– explorando ao máximo o
efeito genético perspectivas –
ele desenvolveu pesquisas na
área da nutrição pré natal;
o produtor uruguaio Enrique
Albanell, responsável pela
exploração das estâncias El
Yunque e Macachines; e também a palestra de Gary Fike
- JBS Five Rivers e diretor
comercial da Red Angus Association of America.

INFORME

Angus e o
cruzamento industrial
O agroempresário e selecionador de Angus Valdomiro
Poliseli Júnior é o moderador
do painel Cruzamento Industrial – Genética Angus para
todo o Brasil. Este painel vai
explorar as potencialidades do
cruzamento com Angus, uma
ferramenta de incremento na
produtividade e qualidade da
carne na pecuária nacional.
Aqui o destaque é para
palestra do geneticista australiano Don Nicol, do criador
da Agropecuária Maragogipe,
Wilson Brochmann, e do proprietário da Lageado Consultoria Veterinária, Edmundo
Vilela, responsável técnico pelo
programa Marfrig Fomento.
Carne Angus,
potencialidades e futuro
Os avanços e perspectivas
para a carne Angus certificada,
produzida através do Programa Carne Angus Certificada,
da Associação Brasileira de
Angus, conta no Congresso com
dois grandes fóruns exclusivos.

Com o título “Carne de Qualidade – Um Caminho para Pecuária Nacional”, o painel vai
contar um pouco da história da
produção de carne nacional e
traçar o futuro do setor para o
Brasil e para o mundo.
A moderadora Márcia Dutra de Barcellos, professora da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e pesquisadora
dos hábitos de consumo de carne de qualidade, conduzirá os
trabalhos que contarão com o
staff da Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de
Carnes (Abiec): Antonio Jorge
Camardelli (presidente). Também estará presente Silvana
Bonsignore, do Instituto Nacional de Carnes do Uruguai.
Os avanços da “Carne Angus Certificada pelo Mundo”
darão o tom de mais um importante painel, que apresentará a
experiência dos principais programas de carne Angus certificada das Américas, envolvendo
os pioneiros Estados Unidos, a
Argentina, o Uruguai e o Brasil,
explorando seus diferentes modelos de trabalho, desafios dos
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mercados e potencialidades.
O painel será moderado
pelo gerente do Programa Carne Angus Certificada, Fábio
Medeiros, e vai contar com o
criador e diretor do Programa
Carne Angus brasileiro, Reynaldo Titoff Salvador; com o vicepresidente do Certified Angus
Beef, Mark McCully; com o
diretor executivo do programa
Carne Angus Certificada da Argentina, Javier Marotta, com o
diretor do Programa Carne Angus do Uruguai, Maurício Rodriguez, e com o presidente do
Instituto Mato-Grossense da
Carne (IMAC), Luciano Vacari.

Inscrições e informações
As inscrições de interessados
em participar deste importante
encontro técnico institucional
podem ser realizadas por meio
do hotsite www.angus.org.br/
congresso. Para participar, basta
selecionar o tipo de inscrição e
preencher cadastro. O valor pode
ser pago no próprio portal, via
cartão de crédito, boleto ou débito online. Em caso de dúvidas
ou problemas no cadastro online, basta solicitar informações
por meio do e-mail congressoangus@promoxpressa.com.br ou
pelos telefones 51.3029.8646
ou 51.8164.2021.

O que dizem as lideranças
“Esse mega evento é uma oportunidade imperdível para todos os que tem interesse em qualquer elo da cadeia da carne Angus, desde o criador, até o consumidor final”, alerta a presidente
do Conselho Técnico da Angus, a técnica e selecionadora gaúcha
Susana Macedo Salvador. Segundo ela, todos os temas de importância ligados à raça Angus serão tratados nos painéis, palestras
e debates do evento.
Para o diretor do Programa Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador, o Congresso Brasileiro de Angus é momento de troca de informações, tecnologias e experiências. E também
representa uma grande oportunidade para ampliar as redes de
contatos técnicos e comerciais. “O mundo Angus vai estar em
Porto Alegre: pessoas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália,
Argentina, Uruguai, entre outros países criadores de Angus. Por
isto é importante a presença de criadores, técnicos, usuários da
genética Angus e investidores brasileiros”, aponta Salvador.
A coordenadora do Promebo, Fernanda Kuhl, não tem dúvidas sobre as oportunidades que terão as pessoas participantes
deste congresso, desde estudantes até criadores e consumidores
de carne de qualidade. “Os mais importantes pesquisadores, técnicos e empresários, que decidem no mundo sobre os rumos da
raça Angus e dos negócios da carne Angus estão aqui”, apontou
a técnica.
O selecionador e empresário Valdomiro Poliselli Junior, da
VPJ Pecuária, argumenta que um evento dessa dimensão tem
enorme importância para quem quer se situar e saber sobre as

movimentações do mercado internacional de Angus e de carne
Angus. Os principais polos produtores de Angus e de sua carne
de qualidade estão inseridos neste evento, e é excelente oportunidade para a obtenção de informação privilegiada sobre toda a
atividade Angus no mundo, especialmente sobre a raça pura. “O
negócio da carne evoluiu muito em todo o mundo e as pessoas
envolvidas precisam se posicionar corretamente, e esse evento
pode proporcionar uma visão ampla e uma compreensão de tudo
que está acontecendo com a raça Angus e com os negócios da
carne Angus”, avalia Poliselli Junior.
Do alto de toda a sua experiência e conhecimento, o professor
titular do Departamento de Zootecnia da UFRGS, José Fernando Piva Lobato, considera que pelos conteúdos técnicos e pelos
contatos com gente de todo o mundo, este congresso é mais uma
oportunidade para os produtores se conscientizarem do uso das
tecnologias existentes visando o aumento da produção, da produtividade e constituição da carcaça e da carne bovina com maciez,
sabor e suculência.
E o diretor de marketing da Angus, Ronaldo Zechlinski de
Oliveira, observa que o congresso é porta aberta para ampliar
o conhecimento, e isto deve ser prioridade tanto para criadores
quanto para técnicos, usuários da genética e interessado em investir em Angus. “As potencialidades, as qualidades e os mercados para a raça serão os temas centrais de palestras e debates,
e é uma oportunidade a todos para um aprimoramento através
desta experiência”, sentencia.
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EXPOSIÇÕES

No Encorte, Nacional de Rústicos
I

Fotos: Gabriel Oliveira/Divulgação

ncluída este ano no Ranking
Nacional da Associação Brasileira de Angus, e aparecendo como mais uma opção para a
mostra da gado rústico no Brasil
depois da Expointer, o Encorte,
realizado entre os dias 17 e 19
de maio, em Santa Maria, região
central do Rio Grande do Sul,
revelou-se como uma exposição
de grande sucesso, confirmando
a decisão da Angus em apostar
em mais um evento de rústicos
no País dentro de seu calendário
oficial de Exposições Nacionais
de Rústicos, valorizando os criatórios que investem em animais
criados a campo.
Para o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, a exposição destacou o trabalho dos
pecuaristas que vêm obtendo
excelentes resultados com reprodutores rústicos. “Esta exposição foi uma demanda que
surgiu dos próprios criadores e,

com certeza, mostrou a eficiência da genética da dos rústicos
da raça”, avaliou Weber.
Com ampla adesão do público e a comprovação de que a
criação de animais rústicos vem
se expandindo com força no interior gaúcho, a mostra contou
com 21 lotes de trios de animais
rústicos apresentados por oito
criadores, que disputaram a preferência do jurado uruguaio Juan
Marcos Berruti. O resultado foi
tão bom que a Angus já planeja
ampliar a participação de criadores em 2017. O julgamento da
Nacional de Rústicos foi realizado no dia 19.
Entusiasmado, o inspetor
técnico Luiz Walter Leal Ribeiro, um dos incentivadores da
participação da raça com rústicos no Encorte, comemorou
o resultado da exposição: “Foi
excelente tanto pela qualidade
dos animais apresentados quan-

Melhor Fêmea Rústica PO

Melhor Macho Rústico PO

Trio Reservado de Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Grande Campeão Machos PO

to pelo interesse das pessoas que
participaram”. Segundo ele, a
experiência de Berruti colaborou
para a realização de um julgamento extremamente ilustrativo,
que pontuou em minúcias o que
se buscava nos animais.
Dobradinha
da São Xavier
Após acirrada disputa, a Cabanha São Xavier, do criador
Caio Vianna, de Tupanciretã,
RS, venceu entre os machos PO
com dobradinha. Levou o grande campeonato com o lote 21
(1825TE, 1810 e 1793) e o título de reservado com o lote 20
(1863TE, 1817 e 1804TE). Em
terceiro lugar, ficou o trio 18, da
Cabanha Tólio´s Farm, de Eltair
Tólio, de Formigueiro, RS, com
os animais TE409, TE402 e TE

Trio Reservado de Grande Campeão Machos PO

Trio Grande Campeão Fêmeas PO

403. O melhor touro PO do Encorte é o animal de tatuagem
1810, também do selecionador
Caio Vianna.
Nas fêmeas PO, destaque
para a criação da Agropecuária
Pitangueira, de Ricardo Prado
Pinto, de Quevedos, RS, com a vitória do lote 2 com os animais de
tatuagem RPP7915, RPP7715
e RPP6715. O título de reservado foi para o lote 7, da Cabanha
Tólio´s Farm, de Eltair Tólio, de
Formigueiro, RS, com os ventres
TE204, TE205 e TEI206 e a
terceira colocação, para o lote
11, de Luiz Anselmo Cassol, da
Cabanha da Corticeira, de São
Borja, RS, com B402,TEB421
e FIVB429, sendo esta última
escolhida a melhor fêmea Angus
PO da exposição.
Na disputa dos ventes PC,

Trio Grande Campeão Fêmeas PC

vitória do lote 14, de propriedade da Tradição Azul, de Paulina
Macedo Linhares, de Quaraí, RS,
com os animais Z001, Z007 e
Z009. Foi deste trio que saiu a
melhor fêmea PC da exposição:
Z009. Ao fim dos julgamentos,
os criadores confraternizaram
em almoço festivo onde foi realizada entrega das premiações da
exposição.
A programação da Angus no
Encorte ainda contou com um
Ciclo de Palestras, que reuniu no
dia 19 mais de 400 pessoas, com
ampla adesão de técnicos, criadores e de estudantes universitários da UFSM, interessados pela
raça. Entre as apresentações,
destaque para a participação
do professor Júlio Barcellos, do
Nespro, que falou sobre o Custo
de Produção de Touros. Também
chamou a atenção do público a
palestra do selecionador Fernando Cardoso, que abordou o Uso
do Melhoramento Genético na
Seleção de Reprodutores. Outra
apresentação muito prestigiada
foi a da coordenadora do Programa Carne Angus Certificada,
Ana Doralina Menezes, que levantou o tema “Programa Carne
Angus agregando valor à Pecuária Gaúcha”.

Dados dos Animais Campeões da XI Nacional de Rústicos
Machos PO
Trio Grande Campeão
LOTE 21 - Tat 1825TE/Tat 1810/Tat 1793 –
Nascimentos 2014
Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Trio Reservado Grande Campeão
LOTE 20 - Tat 1863TE/Tat 1817/Tat 1804TE–
Nascimentos 2014
Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS

Terceiro Melhor Trio
LOTE 18 - Tat TE409/Tat TE402/Tat TE403–
Nascimentos 2014
Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: CABANHA TÓLIO’S FARM
Cidade: FORMIGUEIRO /RS
Melhor Macho Rústico PO
LOTE 21 - Ta 1810 - Nascimento 2014
Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS

Fêmeas PO
Trio Grande Campeão
LOTE 2 - Tat RPP7915/Tat RPP7715/Tat
RPP6715 – Nascidos 2015
Expositor: RICARDO PRADO PINTO
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA PITANGUEIRA
Cidade: QUEVEDOS /RS
Trio Reservado Grande Campeão
LOTE 7 - Tat TE204/Tat TE205/Tat TEI206 –
Nascidos 2014
Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: CABANHA TÓLIO’S FARM
Cidade: FORMIGUEIRO /RS

Terceiro Melhor Trio
LOTE 11 - Tat B402/Tat TEB421/Tat FIVB429
– Nascidos 2014
Expositor: LUIZ ANSELMO CASSOL
Estabelecimento: CABANHA DA CORTICEIRA
Cidade: SÃO BORJA /RS
Melhor Fêmea Rústica PO
LOTE 11 - Tat FIVB429 – Nascida 2014
Expositor: LUIZ ANSELMO CASSOL
Estabelecimento: CABANHA DA CORTICEIRA
Cidade: SÃO BORJA /RS

Fêmeas PC
Trio Grande Campeão
LOTE 14 - Tat Z001/Tat Z007/Tat Z009 –
Nascidas 2015
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ /RS
Melhor Fêmea Rústica PC
LOTE 14 - Tat Z009 – Nascida 2015
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ /RS
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Reunião Anual dos Inspetores Técnicos da Angus

Vêm aí grandes projetos
Fotos: Divulgação/Angus

Alinhar procedimentos técnicos, ouvir e
discutir soluções às dificuldades relatadas
pelos técnicos e debater sobre as novas ideias
que surgem no campo em favor dos criadores
e da raça como um todo foram novamente
as principais metas da Reunião Anual dos
Inspetores Técnicos da Associação Brasileira
de Angus. O encontro este ano foi realizado
durante o Encorte, em Santa Maria, RS.

C

onduzido pela presidente
do Conselho Técnico da
Angus, veterinária e selecionadora Susana Macedo Salvador, a reunião contou com o
apoio do técnico de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, que integrou-se ao time no final de 2015,
e participações dos conselheiros
Fernanda Kuhl, Camilo Vianna,
e do superintendente da ANC,
Amilton Cardoso. “Precisamos
buscar estratégias para sensibilizar e aproximar os criadores
interessados em produção e que,
muitas vezes, estão mais distantes das pistas de exposições”,
lembrou Susana, observando que
o trabalho se torna bem mais fácil quando se pode contar com
um conselho extremamente comprometido e participativo. Para
ela, reunir os inspetores técnicos
da Angus é uma tarefa desafiadora, e que sempre rende grandes
projetos.
Ideias que se tornam
realidades positivas
Durante a reunião, o Conselho Técnico solicitou apoio no
treinamento dos novos candidatos a Inspetor Técnico que estão
sendo selecionados pela Angus e
que passaram por mais uma etapa do treinamento, acompanhando os trabalhos desenvolvidos
pelos técnicos da Angus durante
as Exposições de Londrina, uruguaiana e Nacional de Rústicos,
durante o Encorte.
Susana Salvador apontou
algumas ideias surgidas dessa
reunião e que se tornaram realidades de sucesso, como foi o caso
da participação da Angus no
próprio Encorte, um projeto que
nasceu da reunião dos Inspetores
Técnicos de 2015 e contou com
especial empenho do inspetor
técnico Luiz Walter Leal Ribeiro.

Outro exemplo de sucesso foi
a realização da Jornada Técnica,
no final do ano passado. “Ouvilos é nossa prioridade. E, quanto mais diversas forem as ideias,
mais rico se torna nosso encontro. Os confrontos por ideias divergentes fazem parte dos grupos
que discutem e interagem com
maturidade. A unanimidade não
é o mais construtivo. Meu papel
é apenas o de catalizadora de
ideias. Hoje me sinto muito gratificada, porque discutimos fervorosamente em busca de melhorias
e depois confraternizamos como
grandes amigos. Esta integração
é fundamental para o crescimento da raça”, destacou Susana,
consciente de que ouvir o corpo
técnico é o caminho para estar
mais perto do produtor. “É um
momento nobre porque é a hora
de abrir o coração. Falar das experiências vividas no campo durante o ano, dividir os desafios e
as dificuldades, fazer sugestões e
queixas, visando aperfeiçoamentos. São desses encontros que
sempre surgem inúmeras ideias
construtivas”, frisou.
A criação de uma nova categoria de sócio da Angus, para
agregar à entidade pecuaristas
com pequenos rebanhos, é uma
das sugestões surgidas este ano e
que será apresentada pelo Conselho Técnico à diretoria da Angus,
visando oferecer um atrativo que
torne a associação economicamente viável para esses criadores.
Proposição a ser debatida
é também a implementação de
julgamento de rústicos de forma
individualizada. Segundo Susana,
a obrigatoriedade de formação de
trios de animais dificulta a participação de muitos criatórios menores, que até têm um bom animal
para disputar o título, mas não

conseguem formar um trio uniforme. Os Inspetores Técnicos ainda
sugeriram intensificar a divulgação das ações a campo por meio
das novas plataformas de mídia,
que explorem imagens e vídeos.
“Hoje temos que ter acesso à
mídia com a ponta do dedo. Tudo
chega pelo celular em tempo real
e temos que contar com esta interação e dinamismo”, concordou a
presidente do Conselho.
Ela também sugeriu maior
estímulo ao fomento nas regionais e fez a constatação de que
os técnicos vêm respondendo a
esse chamado. “Em Cachoeira
do Sul, um importante evento
de Angus foi recentemente organizado pelo Inspetor Técnico
e presidente do Núcleo Centro
Angus, Dimas Rocha. E trabalho interessante também foi feito na exposição de Uruguaiana
pelo Inspetor Técnico Renato
Pinto Paiva, entre outras promoções, todas com grande participação e destaque para a raça.
Visita na Pulquéria
Depois de dois dias de encontros teóricos e debates, a Reunião
dos Técnicos durante o Enconrte
também trouxe este ano inovações em sua programação. Na
sequência, foi realizada visita à
Pulquéria Agropecuária, em São
Sepé, propriedade do pecuarista
Fernando Costabeber, onde, o que
se viu, segundo Susana Salvador,
foi “um banho de profissionalismo, competência e produtividade”. O grupo foi recebido por
Fernando, juntamente com sua
filha, a veterinária Fernanda, que
junto com o pai mostrou o trabalho da propriedade. Foi um dos
pontos altos da programação da
reunião dos técnicos Angus em

Santa Maria.
Os técnicos ainda participaram do julgamento de rústicos
e do ciclo de palestras da Angus
no Encorte, evento que, em 2017,
terá a parceria com a raça ampliada. Uma das novidades deverá ser a realização de abate técnico e curso de desossa durante
programação oficial.
Avaliações dos técnicos
A Associação de Angus deve
usar mais a mídia para divulgar
as coisas que acontecem no dia
a dia do trabalho dos técnicos e
da própria entidade. Esta é a opinião do técnico Luiz Walter Leal
Ribeiro, baseado na região de
Santana do Livramento, fazendo
uma retrospectiva dos assuntos
mais importantes debatidos durante o encontro realizado em
Santa Maria. Luiz Walter, que
foi um dos idealizadores da participação da raça Angus com animais rústicos no Encorte, afirma
que houve unanimidade entre os
técnicos presentes no encontro
sobre este tópico, de dar maior visibilidade ao trabalho de campo,
de produção envolvendo animais
rústicos, que são a realidade da
grande maioria dos produtores.
Divulgar mais e fomentar
as exposições de animais rústicos é um dos pontos altos para
a raça conforme Luiz Walter,
assim como a reciclagem/atualização de criadores, os cursos
de Promebo, cursos de jurado e
o Congresso que breve estará se
realizando. “São atividades do
cotidiano e que não vem merecendo a devida atenção. Temos
uma raça excelente e uma carne certificada que não consegue
atender à demanda do mercado,
porque os fatos não estão sendo

devidamente divulgados”, declarou o técnico.
Já para o técnico Tito Mondadori, que tem como base a cidade de Promissão, SP, o ponto
de destaque da reunião dos técnicos da Angus realizada durante
o Encorte, foi a visita na Fazenda Pulquéria, de propriedade do
selecionador de Angus Fernando
Costabeber, no município de São
Sepé. Segundo Tito, além de ter
sido a reunião que mais resultados trouxe em relação às edições
anteriores, com muito entrosamento entre a Angus, a ANC e o
Promebo, teve como ponto culminante do encontro a visita
àquela propriedade.
“A Pulquéria faz um trabalho diferenciado e que deveria ser
cuidadosamente observado pelos
produtores de Angus gaúchos,
adaptando a atividade às condições das suas propriedades”, destaca o experiente técnico. Para
Tito, o diferencial da propriedade
é a terminação dos animais com
pastejo e suplementação alimentar. “O Fernando é um pecuarista inovador, com o pé no chão e
identificado pela eficiência. É um
exemplo para os gaúchos. Acho
que é o único no RS que faz este
tipo de trabalho”, comenta.
De acordo com os números
apresentados pelo titular da Pulquéria, ele tem quase mil quilos
de animal por hectare, resultado do seu sistema de produção.
“Tem que suplementar e isso é
o que os criadores gaúchos tem
que ver. O Costabeber faz carne,
ele não faz boi nem vaca. O que
ele faz é a matéria-prima que os
frigoríficos procuram: carne. Isso
é um exemplo de eficiência que
tem que ser seguido”, alerta o
técnico da Angus.
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Uruguaiana de Outono em alta
T
ida como uma verdadeira
prévia da Expointer, por
reunir a genética Angus
das principais cabanhas justamente no berço da raça no
Brasil, a 14ª Exposição de
Outono de Uruguaiana, a Expoutono, realizada em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do
Rio Grande do Sul, manteve
este ano a tradição de mostrar
alta qualidade em pista. Os
julgamentos de classificação,
concluídos em 29 de abril, deixaram rasgados elogios feitos
pelo jurado argentino Carlos
Ojea Rúllan aos exemplares
que formaram as filas de pista.
Para Rúllan, a genética Angus
brasileira está equiparada às
melhores do mundo. Ele ficou
extremamente satisfeito com o
nível dos 98 animais de argola
apresentados na mostra, tanto
entre os machos quanto nas fêmeas. “Eram todos muito qualificados”, reafirmou.
O criador Frederico Fittipaldi Pons, presidente do Núcleo Angus Três Fronteiras,
sediado em Uruguaiana, ficou

bastante satisfeito com os resultados da mostra de outono
deste ano. Juntamente com os
inspetores técnicos da Associação Brasileira de Angus Renato Pinto Paiva e Flávio Montenegro Alves, Frederico Pons
esteve à frente da organização
da Expoutono. “Nos dedicamos para dar continuidade às
ações de nossos antecessores,
mantendo o destaque de nossa Expoutono, e pretendemos
renovar nossos esforços para a
promoção de nosso outro evento de ponta, que é a Exposição
de Primavera”, antecipou o
dirigente, que está à frene da
Cabanha Santa Ângela, de
Uruguaiana.
Seguindo a tradição, ao final da mostra foi realizada na
Pastoril a confraternização entre os criadores, quando o leiloeiro Pedro Bastos conduziu
a comercialização de sêmen
Angus. A comercialização de
sêmen totalizou R$ 5 mil, que
foram divididos entre os núcleos de Angus (Núcleo Três Fronteiras) e de Brangus. A venda

Fotos: Priscilla Soares/Angus

de 100 doses do touro Mago,
da central Progen, foi doada
pelo representante da empresa,
a Toco Negócios Rurais, para a
Santa Casa de Uruguaiana.
Os animais campeões
O grande campeão da Expoutono uruguaianense foi o
touro Reconquista TEI 2473
Zeloso Harvestor, da Reconquista Agricultura e Pecuária, de José Paulo Cairoli, de
Alegrete, RS. O reservado de

grande campeão ficou com
Umbu 2516 Traveler, da Cabanha Umbu, de Ângelo Bastos
Tellechea, de Uruguaiana. E
o terceiro melhor macho foi
Consensus TE 2352 Tellechea,
de Sérgio Bastos Tellechea, da
Cabanha do Posto, também de
Uruguaiana.
Nas fêmeas, o grande campeonato foi para Cia Azul
Nevasca TE 2379, de Sérgio
Malheiros da Fonseca, da Estância Guarita, de Alegrete,

RS. Com cria ao pé, o ventre
encantou o jurado pela feminilidade e aptidão materna. A
reservada de grande campeã
foi LC Burguesa TEB 454
Maxi, de Luiz Anselmo Cassol,
da Cabanha da Corticeira, de
São Borja, RS. E o título de
terceira melhor fêmea da mostra de outono de Uruguaiana
ficou com Nefertite TE 2847,
da Cia Azul Agropecuária, de
Susana Macedo Salvador, de
Uruguaiana, RS.

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho
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Em Uruguaiana, alta
qualidade também nos rústicos
“Fico feliz em ver o nível dos animais, tanto os de
argola, quando agora os rústicos, que com certeza os levaria para minha cabanha na
Argentina”, foi logo dizendo
o jurado Carlos Ojea Rúllan.
Uma disputa acirrada marcou o julgamento dos rústicos
Angus na 14º Exposição de
Outono de Uruguaiana, a Expoutono, em Uruguaiana, RS.
“Dá mais trabalho porque se
tem que ver detalhes, mas é
ótimo quando se vê exemplares de tamanha qualidade”,
observou o jurado.
Carlos Rúllan avaliou ao
todo 20 trios de rústicos. O
trio grande campeão PO foi
apresentado pela Cabanha
Rincon del Sarandy, de Uru-

Melhor Macho Rústico PO

guaiana, RS. O lote de número 12 (TE2739, TE2660,
TE2618) também continha o
melhor macho PO da exposição, o touro rústico TE2618.
O trio reservado PO foi o de
lote 17 (1863TE, 1825TE,
1793), da Cabanha São Xavier, de Caio Vianna, de Tupanciretã, RS. E entre os
touros PC, venceu o criador
Eduardo Macedo Linhares,
da GAP Genética, com o
trio 20 (J415/14, J259/14,
J159/14), de onde também
saiu o melhor macho PC da
exposição: J159/14.
Nas fêmeas, o trio grande campeão PO foi o do
lote 5 (FIV6813, FIV6803,
FIV6807), da Tradição Azul,
de Quaraí, RS, de Paulina

Fotos: Priscilla Soares/Angus

Equipe Angus que trabalhou na exposição de Uruguaiana

Macedo Linhares. O trio re- melhor fêmea PO da exposiservado foi o lote 1 (3529, ção, o animal TE3447.
TE3481, TE3447), da Cia
Nas fêmeas PC, nova viAzul Agropecuária, de Uru- tória da GAP Genética, com
guaiana, RS, de Susana Ma- o lote 9 (J276/14, J068/14,
cedo Salvador, de onde saiu a J052/14). O criador também

Melhor Fêmea Rústica PO

Melhor Macho Rústico PC

levou o título de melhor fêmea PC, com J276/14. O trio
reservado campeão PC foi
para a Tradição Azul, com
os animais do lote 8 (Z001,
Z007, Z009).

Melhor Fêmea Rústica PC

Dados dos Animais Campeões de Argola de Uruguaiana
Grande Campeão– Machos
Nome: RECONQUISTA TEI2473 ZELOSO HARVESTOR PRO
Tat: TEI2473 Registro: O191672 DENTE: DL AOL: 91,40
Nasc: 25/04/2015 Idade: 370 Dias - 12 meses P8: 7,80 ALT: 1,26
Pai: SAV HARVESTOR 0338 PerimetroEscrotal : 38 Peso: 548
Mãe: SAV ERICA 9646
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI Ponderal: 1480 EGS: 4,40
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS

Terceiro Melhor – Machos
Nome: CONSENSUS TE 2352 TELLECHEA
Tat: TE2352 Registro: O181085 DENTE: DL AOL: 84,40
Nasc: 28/08/2014 Idade: 610 Dias - 20 meses P8: 7,50 ALT: 1,33
Pai: CONNEALY CONSENSUS 7229 Perímetro Escrotal : 41 Peso: 722
Mãe: RED EMPEROR TE1440 TELLECHEA
Criador: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHE Ponderal: 1180 EGS: 7,40
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO Cidade: URUGUAIANA /RS

Reservado Grande Campeão– Fêmea
Nome: LC BURGUESA TEB454 MAXI
Tat: TEB454 Registro: O179876 DENTE: 2 AOL: 83,60
Nasc: 04/06/2014 Idade: 695 Dias - 23 meses P8: 6,10 ALT: 1,30
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Est. Gest.: C/Cria Peso: 580
Mãe: LC SELINA TE S169 Ponderal: 830 EGS: 5,90
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL
Expositor: LUIZ ANSELMO CASSOL
Estabelecimento: CABANHA DA CORTICEIRA Cidade: SÃO BORJA /RS

Reservado Grande Campeão– Machos
Nome: UMBU 2516 TRAVELER Tat: 2516
Registro: O181257 DENTE: DL AOL: 89,00
Nasc: 22/09/2014 Idade: 585 Dias - 19 meses P8: 8,10 ALT: 1,31
Pai: SAV 8180 TRAVELER 004 PerimetroEscrotal : 40 Peso: 770
Mãe: UMBU 1149 MAGGIE
Criador: ÂNGELO BASTOS TELLECHEA
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA Ponderal: 1320 EGS: 4,90
Estabelecimento: CABANHA UMBU Cidade: URUGUAIANA /RS

Grande Campeão – Fêmea
Nome: CIA.AZUL NEVASCA TE2379
Tat: TE2379 Registro: O172381 DENTE: 4 AOL:
Nasc: 25/07/2013 Idade: 1009 Dias - 33 meses P8:
ALT: 1,34
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Est. Gest.: Vaca Parida e Prenha
Peso: 760
Mãe: CIA.AZUL 0983 P.MIND PANCHO 444
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA Ponderal: 750 EGS:
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA Cidade: ALEGRETE /RS

Terceira Melhor Fêmea
Nome: CIA.AZUL NEFERTITI TE2847
Tat: TE2847 Registro: O172393 DENTE: 2 AOL:
Nasc: 15/10/2013 Idade: 927 Dias - 30 meses P8:
ALT: 1,33
Pai: TRÊS MARIAS CUMBIERO 8565 Est. Gest.: Prenha Peso: 756
Mãe: CIA.AZUL KATHARINA TE 1389 Ponderal: 820 EGS:
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUÁRIA Cidade: URUGUAIANA /RS
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Trios Campeões Rústicos de Uruguaiana - Outono
Fotos: Priscilla Soares/Angus

Trio Grande Campeão Machos PO

Trio Reservado de Grande Campeão Machos PO

Terceiro Melhor Trio Machos PO

Trio Grande Campeão Machos PC

Trio Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Grande Campeão Fêmeas PC

Trio Reservado de Grande Campeão Fêmeas PO

Terceiro Melhor Trio Fêmeas PO

Trio Reservado de Grande Campeão Fêmeas PC

Dados dos Campeões Rústicos de Uruguaiana
MachosPO
Trio Grande Campeão
LOTE 12 - Tat: TE2739/Tat: TE2660/Tat:
TE2618– Nascidos 2014
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL
SARANDY
Cidade: URUGUAIANA /RS
Trio Reservado Grande Campeão
LOTE 17 - Tat 1863TE/Tat 1825TE/Tat
1793– Nascidos 2014
Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Terceiro Melhor Trio
LOTE 15 - Tat 1833/Tat 1826TE/Tat 1817 –
Nascidos 2014

Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Melhor Macho Rústico PO
LOTE 12 - Tat TE2618 – Nascido 2014
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL
SARANDY
Cidade: URUGUAIANA /RS
Machos PC
Trio Grande Campeão–
LOTE 20 - Tat J415/14 / Tat J259/14 / Tat
J159/14 – Nascidos 2014
Expositor: EDUARDO MACEDO LINHARES
Estabelecimento: GAP/FAZENDA SANTA
HELENA
Cidade: URUGUAIANA /RS

Melhor Macho Rústico PC
LOTE 20 - Tat J159/14 – Nascido 2014
Expositor: EDUARDO MACEDO LINHARES
Estabelecimento: GAP/FAZENDA SANTA
HELENA
Cidade: URUGUAIANA /RS
Fêmeas PO
Trio Grande Campeão
LOTE 5 - Tat FIV6813/Tat FIV6803/Tat
FIV6807 – Nascidos 2014
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ /RS
Trio Reservado Grande Campeão
LOTE 1 - Tat 3529/Tat TE3481/Tat TE3447
– Nascidos 2015
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR

Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA /RS
Terceiro Melhor Trio
LOTE 6 - Tat 1888/Tat 1860TE/Tat 1834 –
Nascidos 2014
Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Melhor Fêmea Rústica PO
LOTE 1 - Tat TE3447 – Nascidos 2015
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA /RS
Fêmeas PC
Trio Grande Campeão
LOTE 9 - Tat J276/14 / Tat J068/14 / Tat
J052/14

Expositor: EDUARDO MACEDO LINHARES
Estabelecimento: GAP/FAZENDA SANTA
HELENA
URUGUAIANA /RS
Trio Reservado Grande Campeão
LOTE 8 - Tat Z001/Tat Z007/Tat Z009 –
Nascidos 2015
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAÍ /RS
Melhor Fêmea Rústica PC
LOTE 9 - Tat J276/14 – Nascido 2014
Expositor: EDUARDO MACEDO LINHARES
Estabelecimento: GAP/FAZENDA SANTA
HELENA
URUGUAIANA /RS
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Qualidade na Expo Londrina
M

ais uma vez a raça Angus fez a festa e mostrou-se ao Brasil na
56ª Exposição de Londrina, a
Expo Londrina, no Paraná, no
parque Governador Ney Braga
entre os dias 7 e 17 de abril
e teve como jurado da raça o
argentino Ariel Macagno. Foi
o primeiro evento de pista do
circuito deste ano, e a raça
Angus, conforme opinião de
técnicos, criadores e dirigentes, apresentou alta qualidade
de animais.
A Expo Londrina está entre as mais eficientes mostras
do agribusiness e especialmente da pecuária nacional,
chamando a atenção de criadores e de investidores em
genéticas de eficiência para a
produção de carne de qualidade, caso da raça Angus. E vá-

rias outras raças de corte importantes desfilaram naquela
pista, que novamente este ano
foi bastante disputada.
Alegrete dominou a pista
Todas as premiações de
machos e de fêmeas foram
vencidas por duas propriedades do município gaúcho de
Alegrete. A Fazenda Reconquista, propriedade do selecionador gaúcho José Paulo
Cairoli (atual vice-governador
do Rio Grande do Sul), levou
para sua sede os grandes campeonatos da mostra. O touro
Reconquista TEI2504 Ziper
Rito N Worth conquistou o
título de Grande Campeão, o
Reservado de Grande Campeão foi Reconquista TE2378
Votado Hasvest e de Terceiro
Melhor Macho ficou com Re-

Rednilson Moreli Góis e jurado Ariel Macagno

conquista TEI2473 Zeloso
Harvestor P.
A genética da Reconquista ainda brilhou nas fêmeas,
onde apresentou em pista a
vaca Reconquista TE2225,
que conquistou o Grande
Campeonato. Já o título de
Reservada de Grande Campeã
ficou para a Estância Guarita,
de Sérgio Malheiros da Fonseca, também de Alegrete, RS,
com a terneira Guarita 79FIV
Zorzal “Imperatriz”. A Guarita igualmente faturou a Ter- de pecuária e de Angus do
ceira Melhor Fêmea, com Cia Brasil. “Funciona como uma
Azul Purpurina 2967.
verdadeira vitrine de genética para os criadores e invesVitrine de genética
tidores interessados em gado
Para o inspetor técnico da de qualidade e especialmente
Angus Rednilson Moreli Góis, em genéticas capazes de proque trabalhou durante a mos- duzir carne de qualidade, que
tra, a Expo Londrina está é o caso da Angus”, apontou
entre as melhores exposições o técnico.

Presidente da Angus, José Roberto Pires Weber

Fotos: Devanir Parra/Angus

O alto nível dos animais
Angus expostos em Londrina
elevou o nível de dificuldade do
trabalho do jurado argentino
Ariel Macagno. Ele no entanto
declarou que todos os exemplares que examinou em pista andariam bem nas mais afiadas
mostras da raça no mundo, especialmente na Argentina. Na
avaliação do presidente da Associação Brasileira de Angus,
José Roberto Pires Weber, que
acompanhou os julgamentos, o
resultado coroa a participação
da Angus em um grande evento
que contou com “excelente nível de animais”. Weber também destacou a programação
da raça na feira, que segundo
ele teve ampla participação no
ciclo de palestras, inclusive
de representantes internacionais.

Dados dos animais de Argola de Londrina
Grande Campeão
Nome: RECONQUISTA TEI2504 ZIPER RITO N WORTH
Tat: TEI2504 Registro: O191674 DENTE: DL AOL: 92,33
Nasc: 05/07/2015 Idade: 283 Dias - 9 meses P8: 6,33 ALT: 1,17
Pai: SAV 707 RITO 9969 Perímetro Escrotal : 36 Peso: 426
Mãe: SAV BLACKCAP MAY 9278
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI Ponderal: 1510 EGS: 4,56
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS
Reservado de Grande Campeão
Nome: RECONQUISTA TE2378 VOTADO HARVEST
Tat: TE2378 Registro: O181186 DENTE: DL AOL: 99,60
Nasc: 09/08/2014 Idade: 613 Dias - 20 meses P8: 11,74 ALT: 1,37
Pai: SAV RECORD HARVEST 2186 Perímetro Escrotal : 44 Peso: 795
Mãe: RECONQUISTA TE2066 TRANCA HORNERO
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI Ponderal: 1300 EGS: 10,89
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS

Terceiro Melhor Macho
Nome: RECONQUISTA TEI2473 ZELOSO HARVESTOR P
Tat: TEI2473 Registro: O191672 DENTE: DL AOL: 93,49
Nasc: 25/04/2015 Idade: 354 Dias - 11 meses P8: 7,23 ALT: 1,21
Pai: SAV HARVESTOR 0338 Perímetro Escrotal : 39 Peso: 520
Mãe: SAV ERICA 9646
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI Ponderal: 1470
EGS: 5,64
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS
Grande Campeã
Nome: RECONQUISTA TE2225 UMA LOOKOUT QUEBRACHO
Tat: TE2225 Registro: O169792 DENTE: 4D AOL:
Nasc: 11/08/2013 Idade: 976 Dias - 32 meses P8: ALT: 1,29
Pai: BC LOOKOUT 7024 Est. Gest.: Prenha C/Cria Peso: 644
Mãe: RECONQUISTA 1206 QUEBRACHO G.MARIAS
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI Ponderal: 660 EGS:
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA Cidade: ALEGRETE /RS

Reservada de Grande Campeã
Nome: ANGUS GUARITA 79FIV ZORZAL “IMPERATRIZ”
Tat: 79FIV Registro: O191648 DENTE: DL AOL: 73,27
Nasc: 23/03/2015 Idade: 387 Dias - 12 meses P8: 13,09 ALT: 113
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE Est. Gest.: Vazia Peso: 424
Mãe: QUIRINA 456 DA CORTICEIRA
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA Ponderal: 1100 EGS: 8,35
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA Cidade: ALEGRETE /RS
Terceira Melhor Fêmeas
Nome: CIA.AZUL PURPURINA 2967
Tat: 2967 Registro: O181102 DENTE: DL AOL: 82,43
Nasc: 20/08/2014 Idade: 602 Dias - 20 meses P8: 20,79 ALT: 129
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE Est. Gest.: Prenha Peso: 554
Mãe: CIA.AZUL 1765 CIA.0772 GMRA G.CANYON
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA Ponderal: 920 EGS: 11,29
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA Cidade: ALEGRETE /RS
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Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Recorde no
Conexão Angus
Promovido durante a Expo
Londrina pela Reconquista
Agricultura e Pecuária, de
José Paulo Cairoli, de Alegrete, RS, Mamelle Assessoria e
Rural Business Leilões, o 9°
Leilão Conexão Angus repetiu
o sucesso de edições anteriores.
Teve pista limpa, faturou R$
610 mil com a venda de 420
animais, e cravou recorde de
preço e significativo destaque
para a alta genética ofertada.
Foram negociados 20 touros e 400 bezerros e bezerras,
com destaque para um lote de
30 exemplares cruzas Angus,
de Sandro Teixeira Menossi,
onde os animais saíram pela
elevada média de R$ 2.160,00,
preço recorde da raça.
“Lote excepcional, uniforme e de excelente conformação. Evidencia que a genética
brasileira está no caminho
certo”, destacou o presidente
da Angus, José Roberto Pires Weber, que acompanhou o
pregão. “O lote mostrou que a
genética Angus nacional está
à altura das melhores genéti-

cas Angus do mundo, fazendo
nossa carne apta aos mercados mais exigentes”, avaliou
o diretor do Programa Carne
Angus Certificada, Reynaldo
Titoff Salvador. Já para o promotor do evento, selecionador
gaúcho José Paulo Cairoli, “a
valorização do gado comercial
começa na genética que ele
carrega”.
O Conexão Angus também
fixou recorde entre as fêmeas,
com a comercialização de 35
novilhas cruzas Angus, de José
Luiz Jardim e outros, pela média de R$ 2.625,00. Os destaques foram os exemplares meio
sangue Angus, mas também a
qualidade e a adaptação dos
touros Angus da Reconquista,
que colocados em pista neste
leilão atingiram R$ 9,92 mil de
média em pista. “Os produtos
cruzas Angus foram aplaudidos por frigoríficos certificados locais”, acrescentou o leiloeiro Guilherme Minssen, que
comandou o pregão, marcado
por vendas boas e excelente velocidade em pista.

Evento reuniu técnicos,
criadores e estudantes
O Ciclo de Palestras sobre a
raça Angus igualmente brilhou
entre os eventos promovidos
durante a 56º Expo Londrina.
“Foi um sucesso, permitindo
aos participantes um aprofundamento sobre a raça e
seus projetos”, caracterizou a
gerente administrativa da Angus, Katiulci Santos. O encontro técnico teve a presença de
produtores, técnicos e grupos
de estudantes, além de interessados em conhecer melhor
a performance Angus. Destaque para a presença de grupos
de estudantes da Universidade
Estadual de Londrina (UEL) e
da Universidade Norte do Paraná (Unopar). É importante
mostrar aos alunos a aplicabilidade do que é passado a eles
em aula”, enfatizou a professora de zootecnia da UEL, Ana
Maria Bridi.
A programação começou
com a apresentação do inspetor técnico da Angus Antonio
Francisco Chaves Neto (o Toninho), que falou sobre o Manejo de Touros Angus e Critérios
na Escolha para Maximizar o
Resultado dos Cruzamentos.

O profissional também foi responsável pela organização do
ciclo de palestras in loco. “Só
temos a agradecer por todo o
suporte na região”, complementou Katiulci Santos.
Integrando Genética e
Produção Animal foi o tema
abordado no Ciclo de Palestras pelo gerente do Programa
Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros. “A definição do
touro ideal deve ser realizada
conforme os objetivos de cada
sistema de produção e o mercado que se deseja atingir”,
sintetizou Medeiros, chamando
a atenção para a importância
da conexão entre a genética

utilizada e o mercado a ser
atingido, destacando a seleção
das características a serem
focadas na escolha de touros
para cruzamento industrial,
bem como as questões relacionadas ao manejo e à nutrição.
O Promebo e seus benefícios
à produção pecuária foi o foco
da palestra da coordenadora
do Programa, Fernanda Kuhl.
E a palestra de encerramento
ficou a cargo do experiente selecionador e inspetor técnico
da Angus, Flávio Montenegro
Alves, que falou sobre os critérios que devem ser observados
nos julgamentos de animais da
raça Aberdeen Angus.
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BeefExpo – nova mostra indoor

A

pecuária brasileira estará reunida de 14 a 16 de
Junho no novo Centro de
Eventos Pro Magno, durante
a BeefExpo 2016, uma feira
indoor que vem para substituir
a já saudosa Feicorte, que durante anos realizava a aproximação entre a produção e os
mercados de carne bovina. A
raça Angus estará presente
com a exposição de animais, o
Programa carne Angus Certificada, além de interagir na série
de palestras, painéis, mesas-redondas e cursos programados
para os três dias da mostra. A
BeefExpo reunirá mais de 100
empresas, sendo esperados cerca de 1.500 pecuaristas e técnicos, além de 5 mil visitantes,
voltados à integração e fomento da pecuária de corte. Sem
dúvida, uma excelente oportunidade de atualização tecnológica, com amplo espaço para a
realização de negócios.
A raça Angus programou
dois momentos importantes.
O primeiro é a parte de produção, que envolve o julgamento
de animais em pista. A entrada
está programada para os dias
11 e 12, com admissão no dia
13. O Julgamento, a cargo do
criador argentino Sebastian
Rodriguez Larreta, proprietário da Cabanha Santa Sergia,
realiza-se no dia 14. Já as
atividade do Programa Carne
Angus estendem-se nos dias 15
e 16. Conforme o coordenador
nacional do Programa, Fábio
Medeiros, serão realizadas degustações no estande de Angus

Fotos: Divulgação

e no evento “Churrascada”,
numa ação em parceria com
o Frigorífico Frigol e Restaurante Barbacoa, parceiros do
programa. “Nossos técnicos
estarão prontos para receber e
encaminhar produtores, clientes e novas possibilidades de
parcerias”, assinala Fábio.
A Beef Expo vai reabrir
uma janela de diálogo entre os
produtores e o mercado, mostrando como se produz e como
se consome a carne bovina, produto nobre que vem do campo.
Esta é, para o Inspetor Técnico da Angus, Tito Mondadori, o
ponto central desta mostra. “A
pecuária empresarial, aberta
às novas tendências, que busca
a eficiência, a qualidade, está
em São Paulo. Participar e
apresentar a carne Angus Certificada é uma necessidade e
a certeza de benefícios e bons
negócios”, resume o experiente
técnico da Associação.
Vitrine de negócios
Também atuando no centro do País, Rednilson Moreli
Góis (Redão), acredita que a
BeefExpo será uma excelente
vitrine para a raça que proporciona maior lucro à pecuária. Do ponto de vista técnico,
Redão observa que a mostra
dos animais e a degustação de
carne criará uma aproximação
entre a genética e os investidores interessados na vanguarda
do agronegócio – buscando
animais – doadoras e touros –
embriões e sêmen, para acelerar seus negócios.

nico da Angus, Fernando Furtado Velloso. O II Congresso
Latino-Americano de Pecuária
de Corte, terá ainda o painel
CEO’s e o Mercado Global de
Proteínas, com a presença de
Martin Secco, Diretor-Presidente do Marfrig Global Foods; Paulo Hermman, presidente
da John Deere no Brasil; Renato Costa, CEO da Friboi (JBS),
e o presidente da Associação
Brasileira da Proteína Animal
(ABPA), Francisco Turra.
Outro destaque é o painel
de Economia e Mercado, que
terá a presença de especialistas como Alexandre Mendonça de Barros, Ivan Wedekin,
Adolfo Fontes, Sérgio de Zen,
mediados pelo diretor da Scot
Carne de qualidade
Consultoria, Alcides Torres. O
Outro fator que a Beef Expo
painel sustentabilidade será
pode explorar é “O homem na
medidado pelo diretor da
cozinha”. “Ao convidar amigos
Abiec, Fernando Sampaio. Enpara uma degustação, o homem
tre vários assuntos, palestra do
quer mostrar o melhor; e nada
pesquisador Mateus Paranhos
Palestras e debates
melhor do que servir Carne AnEntre os vários painéis, da Costa sobre o bem-estar
gus, que não dá margem ao erro,
quer no sabor, ou na maciez”, meses redondas e cursos, des- animal, questões ligadas à boa
assinala Mondadori. Segundo taque para a Importância das nutrição, à produção de pastaele, é preciso quebrar o estigma Métricas na Pecuária, com a gens, a genômica no melhorada dona de casa tradicional de participação do Inspetor Téc- mento do gado de corte.
Formado técnico nas agruras
dos anos 70 e 80 (desde 1974
na raça Angus), Tito Mondadori
chegou a São Paulo em 2007,
logo após a assinatura do contrato da Angus com o Marfrig,
um dos primeiros parceiros da
Carne Angus. “O Marfrig impulsionou o Programa Carne Angus
desde o início, financiando o sistema, mesmo sem produzir nenhum quilo de carne”, constata.
O grande salto, observa, deu-se
com o ingresso da rede de fast
food McDonald´s no sistema,
apresentando a Carne Angus ao
público jovem, a exemplo do que
já havia acontecido nos Estados
Unidos.

que carne não é alimento. “Se
ela tiver qualidade para servir,
carne deixará de ser servida
misturada, para ser a estrela da
mesa”, afirma.
De parte da Associação,
assevera Tito, é preciso fazer
fomento voltado a genética,
qualidade e melhor remuneração, para trazer os ganhos ao
campo. “Nutrição e manejo
são fundamentais, porque a
raça responde”, resume. Antecipando o abate, aos 18 meses,
ganhamos em maciez e também reduzimos a taxa de emissão de carbono, reduzindo o
tempo de engorda à metade do
tradicional. Segundo Tito Mondadori – sentindo-se realizado
como técnico – considera que o
Programa de carnes começou
devagar, muito bem alicerçado,
mas tem um crescimento permanente e sólido.
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Mesmo sêmen, rebanho e equipe.
Diferentes taxas de prenhez
Por Marcelo
Maronna Dias

E

m vários programas de
IATF, nota-se que as avaliações dos resultados de
prenhez repetidamente têm recaído sobre a qualidade e fertilidade do sêmen, ainda mais, quando
estas ficam abaixo do esperado.
Sabemos que este tema é repleto
de interrogações, visto que, predizer a fertilidade de uma amostra
de sêmen não deve ser feita de

forma isolada.
Ressaltamos anteriormente
em outros artigos, que além do
sêmen, o inseminador, os ajudantes e veterinário responsável são
fundamentais e não menos importantes que o status sanitário,
a condição nutricional e fisiológica das fêmeas.
Neste sentido, acompanhei
durante a última temporada reprodutiva (2015/2016), um experimento de mestrado orientado
pela Unidade de Reprodução de
Bovinos (URB) da Faculdade de
Veterinária da UFRGS que avaliou dois tipos distintos de protocolos de IATF em novilhas de
corte no RS.
Deste experimento, não temos
a intenção de discutir os protocolos e sim detalhar uma particula-

ridade, diferentes resultados, com
o mesmo sêmen dentro da mesma propriedade com o mesmo
inseminador. Escolhemos duas
propriedades dentro do experimento onde a variável foi apenas
o protocolo utilizado em dois momentos de IATF. Na propriedade
(A) inseminaram-se 123 novilhas
com o mesmo touro e na propriedade (B), 207 com outro sêmen.
Antes de falar sobre os resultados, é importante ressaltar que
todas as novilhas foram examinadas por ultrassonografia para
avaliar sua condição ovariana e
ciclicidade. Eram Angus e cruzas,
estavam em campo nativo com
boa condição corporal e mais de
300 Kg. em média.
Citaremos os resultados de
duas propriedades que utiliza-

Tabela 1: resultados de prenhez na propriedade A com touro INSIGHT utilizando dois protocolos de IATF

Protocolo X
Protocolo Z
Prenhez Geral

1ª IATF n = (83)
23/40 = 57,5%
24/43 = 55,8%

2ª IATF n = (40)
10/20 = 50%
09/20 = 45%

Total: n = (123)
33/60 = 55%
33/63 = 52%
66/123 = 53,65%

Touro:
INSIGHT
INSIGHT

Tabela 2: resultados de prenhez na propriedade B com touro ENVISION utilizando dois protocolos de IATF

Protocolo X
Protocolo Z
Prenhez Geral

1ª IATF n = (124)
26/54 = 48,14%
39/70 = 55,71%

2ª IATF n = (83)
26/48 = 54,16%
28/35 = 80%

Total: n = (207)
52/102 = 50,98%
67/105 = 63,80%
119/207= 57,48%

Touro:
ENVISION
ENVISION

ram o mesmo sêmen dentro de ferentes taxas de prenhez dentro
cada Fazenda variando apenas de uma mesma propriedade com
o protocolo hormonal. O sêmen a utilização de sêmen do mesmo
dos touros utilizados foram: touro.
001AN01313 PVF INSIGHT
Analisando estes dados,
na propriedade A e o touro salientamos que os resultados
001AN01325 ENVISION na de prenhez nos programas de
propriedade B, como mostram as IATF dependem de fatores
tabelas 1 e 2.
multifatoriais. Neste experiA propriedade A, (tabela mento, onde as novilhas foram
1),está demonstrado que,mesmo examinadas antes da insemiutilizando um único sêmen, o per- nação, as condições sanitárias
centual da taxa de prenhez va- estavam de acordo, mesma
riou entre a 1ª e 2ª IATF com 83 equipe de trabalho, mesmo vee 40 novilhas respectivamente. terinário, mesmo inseminador,
Todos os animais foram subme- mesmo sêmen na mesma protidos a ultrassonografia com 30 priedade, obtivemos resultados
dias para o diagnóstico de gesta- que variaram dentro do mesmo
ção. Considerando que 50% de grupo de animais. Isto nos faz
prenhez é aceitável nestes proto- pensar de quanto os resultados
colos de IATF, os 53,65% no ge- podem variar em diferentes
ral pode ser considerado bom, no programas de IATF e que muientanto, as taxas de prenhez osci- tas variáveis devem ser levalaram tanto em função do proto- das em consideração antes de
colo como nas inseminações em recair a atenção e a culpa do
dois momentos distintos variando insucesso dos programas sobre
de 45% a 57,5% mostrando que o sêmen.
existem variações dentro de um
Não descarto uma análimesmo rebanho com as mesmas se deste, mas que seja feita de
condições sanitárias e operacio- maneira correta e levando em
nais.
consideração seu processo de
Na propriedade B (tabela origem na coleta e congelamen2), da mesma forma, utilizando to. Esperamos contribuir com
o mesmo sêmen, houve variação técnicos e criadores para refledas taxas de prenhez nos distin- tirem sobre os programas retos protocolos e momentos de produtivos implantados em seus
IATF. Nesta fazenda foram in- rebanhos e os critérios avaliaseminadas 207 novilhas atingin- dos em sua implantação.
do 57,48% e observou-se uma
variação de 48,14% até 80% Méd. veterinário, Supervisor da CRI
ficando ainda mais claro as di- Genética Brasil Ltda.

INFORME

Vem aí a Comissão Jovem da Angus
“Aproximar e envolver a nova geração”. Esta é a
máxima da recém-criada Comissão Jovem da Associação Brasileira de Angus. A entidade já está aberta
às inscrições de interessados em participar da nova
comissão, que foi anunciada para mais de 400 pessoas durante o ciclo de palestras realizado pela Angus
durante o Encorte, em Santa Maria, RS. O cadastro
dos jovens que tenham interesse pela raça pode ser
feito por meio do website da Angus (www.angus.org.
br). Não há restrição para adesão nem custo. Basta
ter interesse ou afinidade com a raça Angus.
A intenção, segundo explica a presidente do Conselho Técnico da Angus, Susana Macedo Salvador, é
aproximar e envolver a nova geração. “Acredito que

é com as ações e escolhas de hoje que se constrói o
futuro. E este futuro está na mão dos jovens que tem
que ter a sabedoria de aprender com a experiência
dos que os antecederam e inovar de forma a garantir
a continuidade e sucesso da raça Angus”, sintetizou
a dirigente. Inicialmente será feito o cadastramento
desses jovens e, na sequência, a Angus vai trabalhar
com uma agenda específica para eles. “Queremos
montar a plataforma de trabalho com a contribuição
deles”, antecipou Susana.
O projeto foi anunciado durante o Encorte, em
Santa Maria, para uma plateia de mais de 400 pessoas, majoritariamente composta de estudantes universitários. E conforme a dirigente do Conselho Téc-

nico da Angus, os jovens se interessam pela Angus e
pelos projetos de uma pecuária do futuro: eficiente,
sustentável e extremamente profissional, e nisto está
representado o futuro da raça Angus. Ela lembrou
que ação similar já vem sendo realizada dentro do
Conselho Técnico, que conta com dois representantes
da ala jovem: Camilo Vianna e Francisco Amaral.
Assim, se você está interessado em participar e
conhecer mais sobre a Angus, entre agora mesmo
no site e faça seu cadastro. Não importa se você
não tem uma fazenda ou se não atua diretamente na
agropecuária. “Queremos novas ideias e gente que
esteja disposta a aprender e crescer com a gente”,
sintetiza Susana.
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Guarita,
gestão e
dedicação
Por Marina Corrêa

L

ocalizada em Alegrete, a
Estância Guarita é um celeiro profícuo de produção
e melhoramento genético de
Angus. Sua estrutura e localização privilegiadas - está a apenas 4km do centro do município
- facilitaram sua estruturação
como uma vitrine acessível de
grandes exemplares da raça na
cidade. Quem está por trás desta dinâmica estrutura é o produtor Alex Fonseca, 43 anos.
Diferente da maioria dos
criadores, que possuem uma história familiar ligada ao campo e
ao agronegócio, Fonseca atua
na criação há dois anos e os
resultados positivos obtidos até
então mostram que o sucesso é
possível aliado a uma boa gestão. Advogado, ele toca o trabalho da fazenda paralelamente
com seu escritório de assessoria
jurídica em São Paulo. A gestão de Fonseca é nova, mas as
terras da Guarita, consolidadas
como fazenda, estão entre as
mais antigas do Estado, com
registros de sua estruturação e
manutenção do mesmo nome há
mais de 120 anos.

Foi adquirida pela família
Fonseca em meados de 2013,
com a finalidade exclusiva de
servir como estabelecimento
para produção de melhoramento genético. Desde o início
dos trabalhos, Fonseca decidiu
pela raça Angus. A escolha, diz
o produtor, não foi por acaso.
“Visitamos os criatórios mais
tradicionais, onde além de
muito bem recebidos tivemos
a grata surpresa de provar o
desprendimento dos criadores
em colocar a nossa disposição
o que de melhor produziram em
décadas de um criterioso processo de seleção.
Outra condição determinante foi a possibilidade de acessar
junto às empresas importadoras de sêmen e embriões, produtos dos melhores reprodutores e das melhores matrizes do
mundo, fato preponderante nos
resultados alcançados e na padronização do genótipo em nosso plantel”, explica Fonseca. O
trabalho de escolha de animais
e toda a assessoria na montagem dos planteis tem forte contribuição do selecionador Átila
Dorneles, com o apoio do técnico da Angus, Flávio Montenegro Alves.

Francisco Gutierrez, da Cabanha Três Marias, em recente visita à Estância Guarita

Fotos: Divulgação

Alex Fonseca: de Brasília direto para
a Estância Guarita em Alegrete

Mas a boa gestão da fazenda Guarita também não vem do
acaso. A atividade exigiu uma
dedicação pessoal e atenção
voltada ao projeto da cabanha.
Para isso, Fonseca contou com
o apoio da esposa Viviane e das
três filhas, Mariana, Vitória e
Manoela, que decidiram fixar
residência na sede da estância.
“Achei que seria muito difícil,
pois uma mudança muito drástica se desenhava. Minhas filhas
Vitória e Manoela nasceram em
Brasília e viveram lá até nossa
transferência para Alegrete,
onde a cultura e o clima, além
da estrutura da cidade, muito
divergem da capital do País,
sua cidade natal”, comenta. No
entanto, a adaptação foi surpreendente, o que está sendo determinante para bom andamento
do trabalho, tendo em vista que
Fonseca considera a família o

esteio principal de sua vida.
O produtor conta ainda nesta jornada com a ajuda de seu
pai, Sérgio Fonseca, para levar
a Estância Guarita a um patamar de referência em genética
e uma opção para pecuaristas
que desejam melhorar seu rebanho, agregando o que existe
de melhor no mundo na raça
Angus. “A atividade pecuária
por si só já é fascinante, pois
sabemos que não existe “receita de bolo”, não é matemática,
mas podemos reduzir as possibilidades de erros. É isso que
buscamos sempre”, explica.
Fonseca atribui os resultados que estão alcançando em
pouco mais de dois anos a um
somatório de fatores, que vão
desde investimentos em tecnologia, matrizes, assessoria,
fornecedores de insumos, até a
escolha certa de colaboradores

comprometidos com o projeto.
O manejo é feito de maneira
simples e a mais rústica possível. A produção é dividida em
duas unidades sendo uma na
Guarita, onde estão as doadoras e receptoras de embriões,
cabanha e o laboratório e outra unidade que fica a 40 km da
Guarita, onde está lotado todo
plantel de vacas de cria e novilhas de recria.
Tanta dedicação e investimento já rendeu frutos no
mercado e em premiações
(Exposições de Londrina e
Uruguaiana). “Para relatar
sobre a emoção e a satisfação
em receber tantos prêmios nas
exposições é necessário antes
frisar que estes prêmios vieram na primeira exposição com
animais adquiridos em escolhas
nos criatórios em que buscamos
a base de nossa criação e isso
prova que escolhas certas e investimentos direcionados resultaram em premiações e reconhecimento, logo nos produtos
nascidos aqui na Guarita obtivemos os mesmos resultados,
ou seja, hoje somos premiados
e estamos reproduzindo nossa
própria genética”, finaliza o
produtor.
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NÚCLEOS

Centro-Litorâneo destaca Carne Angus

D

ando segmento às ações
de sua nova gestão, o
Núcleo Centro Litorâneo dos Criadores de Aberdeen Angus realizou dia 29 de
abril, um Dia de Campo para
debate sobre os avanços da genética Angus no Sul do Brasil.
Eleito em dezembro passado,
o presidente do Núcleo, Irajá
Cibils, comemorou o sucesso
de público do evento, que
Contando com a presença
de criadores do Rio Grande do
Sul e até do Paraná, além de
novos investidores interessados
na raça e estudantes de Medicina Veterinária e Zootecnia,
teve absoluto sucesso o Dia
de Campo promovido em 29
de abril, em Tapes e Arambaré, RS, pelo Núcleo Centro
Litorâneo de Criadores de
Aberdeen Angus. “Tivemos um
público diversificado e muitos
novos criadores interessados
na raça”, informou o presidente do Núcleo, selecionador
Irajá Barreto Cibils, da Fazenda Refúgio, em Arambaré. Integrante do núcleo e presente
ao evento, o diretor financeiro
da Associação Brasileira de
Angus, João Bade Wolf (Cabanha dos Tapes), destacou o
alto nível das palestras técnicas e também dos animais
apresentados para revisão dos
presentes.
A programação teve início
com uma visita à Cabanha

La Cornélia, de Leila Maria
Settineri, em Tapes, onde foi
possível verificar uma mostra
da genética Angus do trabalho
em parceria da La Cornélia e
da Cabanha Silveira, de Marcos Fernandes Silveira (Marcolino). No local, os participantes avaliaram tourinhos de
sobreano, novilhas prenhes e
gado de cria. Na sequência, a
caravana de criadores se deslocou para a Fazenda Refúgio,
de Irajá Cibils, em Arambaré,
onde participaram de um ciclo
de palestras técnicas, visita ao
plantel e instalações
da cabanha e onde
foi servido um assado com carne Angus
certificada.
Carne Angus
foi destaque
No ciclo de palestras, a superintendente substituta
da ANC, Sílvia de
Freitas, detalhou o processo de
registro de animais. A coordenadora do Promebo, Fernanda
Kuhl, falou sobre as vantagens
de avaliar animais através do
programa, e o destaque ficou
para a palestra da coordenadora regional do Programa
Carne Angus Certificada, Ana
Doralina Menezes, que falou
sobre os avanços dos abates
de animais dentro do programa de carne de qualidade da

Fotos: Divulgação / Fazenda Refúgio

Os anfitriões Irajá Cibils e Leila Settineri receberam em suas propriedades

terneiras por R$ 1,2 mil, terneiros a R$ 980,00 e as vacas
prenhas de campo puxaram
média de R$ 2.150,00. Total de animais vendidos: 183;
total da comercialização: R$
338 mil - Média geral: R$
1.845,00.
Leilão negociou
“Estamos iniciando uma
R$ 338 mil
A movimentação do Núcleo caminhada que não vai mais
Centro-Litorâneo foi conclu- parar”, garantiu o presidente
ída com êxito com o sucesso do Núcleo Centro Litorâneo,
do Remate de Produção, pro- Irajá Barreto Cibils, ao avaliar
movido pelo Núcleo no dia 26 o sucesso das promoções que
de maio, em Glorinha, sob o abriram com chave de ouro a
comando do Santa Úrsula Re- sua gestão. “Nosso grupo de
trabalho para as compras comates.
Com pista lotada e fluente, operativas está de vento em
os touros PO se venderam à popa e já estamos preparando
média de R$ 10 mil; novilhas um próximo evento técnico e
PO entre R$ 4 e R$ 5 mil; comercial”, anunciou Cibils.
agenda do dia de campo foi
concluída com um happy hour
e show de voz, violão e gaita
com os artistas convidados
Manoel Camaquã, Lacir Martins e Gabriel Saldanha.

Angus e explicou aos criadores
a política de bonificações e a
expansão do Carne Angus.
A palestra de encerramento ficou a cargo do técnico e
criador Marcolino Silveira, da
Cabana Silveira, que salientou
a importância da correta escolha dos touros para atingir
os objetivos traçados para a
criação.
Após visitas ao plantel
e instalações da Refúgio, a

Angus de Outono em Cachoeira do Sul
O II Angus de Outono, realizado em 21 de maio pelo
Núcleo Centro Angus, em Cachoeira do Sul, RS, teve a
presença de mais de 200 participantes, entre produtores,
técnicos do setor e estudantes
de cursos voltados ao campo.
“Foi um momento de discussão de temas do interesse do
setor pecuário, que gerou novas
perspectivas”, declarou o presidente do Núcleo, Dimas Rocha. Para ele, o planejamento
de ações voltadas à integração
lavoura-pecuária pode abrir
50 mil hectares de área para
a recria e terminação de gado
Angus na região.

As palestras abordaram o
potencial de rentabilidade que
a raça pode trazer ao produtor.
O diretor do Serviço de Inteligência em Agronegócio (SIA),
Davi Teixeira, montou cenários
diversos para elevar a lucratividade das propriedades da região, considerando também a
integração com o arroz. O diretor do programa Carne Angus,
Reynaldo Salvador, destacou
os avanços e potencialidades
de produzir carne de qualidade. E numa mesa redonda, produtores debateram apresentando experiências locais de
ação no campo, com Fernando
Costabeber, Paulo Ebsen, Ri-

Foto: Divulgação

cardo Lara, José Danilo Ottoni e Luciano de Carvalho. Falando sobre o casamento boi/
soja, o professor da UFRGS
Paulo Carvalho mostrou que
o uso das pastagens de inverno
(aveia/azevém) pode aumentar
a média de sacas de soja por
hectare em 49%.
Julgamentos e Leilão
Nos julgamentos, os 33 lotes foram avaliados por Davi
Teixeira. O melhor lote foi da
Granja Ottoni, de José Danilo
Ottoni. O criador também levou o título de reservado com
novilhos de 223 quilos. Nas
fêmeas, destaque para as novi-

lhas de 394 kg da Agropecuária Cuentrilho, de Martha Macedo Cuervo. O trio reservado
entre os ventres foi da Fazenda
Cruzeiro do Sul, de Ubiratan
de Souza.
O leilão teve pista limpa, com a venda de todos os

337 animais pela média de
R$ 1.445,00, totalizando R$
487.110,00. As vacas de invernar saíram por R$ 4,25;
novilhas prenhes, por R$ 6,98;
vaquilhonas, por R$ 5,70; terneiras, por R$ 5,58 e terneiros,
por R$ 6,15.
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Boeuf Bourguignon
Fotos: Eduardo Rocha/Angus

R

eceita original da França, o Boeuf Bourguignon é
uma sugestão de uso da Carne Angus pelo Chef Felippe de Sica, utiliza o Coxão Duro (Silverside Steak
em inglês). A receita foi publicada no livro Angus Gourmet,
produzido especialmente para a apresentação da Carne Angus Certificada do Brasil em eventos internacionais, como a
Gulfood 2016, realizada em Dubai, e o Salão Internacional
de Alimentos (Sial), realizada em maio em Shangai, China.
Esta receita tem um tempo de preparo de três horas, serve
quatro pessoas. Como opção, a batata de acompanhamento
também pode ser servida assada ou em forma de purê.
O chef Felippe de Sica atuou em vários restaurante em
Porto Alegre, foi professor e é respeitável fonte de veículos
de imprensa do segmento. Ele transita com naturalidade entre os ingredientes e conhece os efeitos visuais e olfativos
provocados em cada prato que prepara. E a Carne Angus,
certamente, gera resultados espetaculares.

Chef Felippe de Sica

Ingredientes

Modo de preparo

1,2 kg de Coxão duro;
750 ml Vinho tinto seco;
1 Cenoura em cubos;
6 mini cebolas;
2 dentes de alho picado;
2 colheres de sopa de alho-poró picado;
1 Bouquet garni (1 ramo de salsinha, alecrim, tomilho e 1 folha de louro);
4 colheres de sopa de bacon em
cubos;
Sal e pimenta-do-reino preta a gosto;
4 colheres de sopa de óleo vegetal;
2 colheres de sopa de azeite de oliva;
3 a 4 batatas inglesas médias.

Corte a carne em cubos médios.
Tempere com sal e pimenta-do-reino preta. Coloque o óleo em uma panela grande de ferro e leve
ao fogo. Quando estiver bem quente coloque a carne e sele bem todos os lados.
Acrescente a cebola, o bacon, a cenoura, o alhoporó e o alho e refogue até que estejam dourados.
A seguir coloque o vinho tinto e o bouquet garni.
Por último adicione água quente até cobrir os
cubos.
Tampe a panela e deixe cozinhar por 2 a 3 horas, em fogo baixo, mexendo de vez em quando ou
até que a carne esteja macia.
Quando a carne estiver cozida retire o bouquet
garni.
Sirva acompanhado de batatas cozidas.

