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Driblando dificuldades
O turbilhão político que tomou o Brasil chegou
à pecuária. Depois de meses mantendo-se ilesa ao
revés da economia, o outono de 2017 reproduziu
a crise e o temor dos investidores na economia
nacional. Custos elevados de produção e crédito
caro agravam a situação de quem vive do campo. Admitir isso não nos coloca em uma posição
de inferioridade nem de derrotismo. Apenas confirma nossa inserção no cenário estabelecido no
Brasil. Levantamento divulgado pelo Sindicato
dos Leiloeiros Rurais do RS (Sindiler) confirma
que a comercialização de animais na temporada
caiu quase 30% em número de cabeças. O preço
do quilo vivo acompanhou a tendência de baixa,
ficando na casa dos R$ 5,52 para terneiros. Um
cenário ruim para quem oferta sua produção, mas
que pode ser visto como oportunidade para aqueles que estão capitalizados e planejam investir

José Roberto
Pires Weber

na integração lavoura-pecuária. Ganhou quem
comprou bem e conseguiu aproveitar os lucros
da supersafra de grãos de 2017 para reinvestir.
Certamente colherão gordos lucros mais à frente.
Apesar dos preços em queda, quem esteve nas
pistas viu lotes Angus padronizados bem valorizados, o que mostra que, mesmo em tempos difíceis, o mercado remunera qualidade. Um exemplo claro foi a Feira de Terneiros realizada na
Fenasul, em Esteio. Com 70% da oferta Angus,
o remate alcançou valorização acima da média
do mercado gaúcho e teve pista limpa.
Consciente de que valorização acompanha a
excelência, a Angus segue firme em seus projetos
de melhoramento constante do rebanho. Uma
de nossas ações em curso é a campanha Touro
Angus Registrado, que busca difundir o uso de
animais marcados. Nos próximos meses, o proje-

Tecnologia na ponta da rédea
Joana, 10 anos de idade, filha do produtor Douglas Rietjens, recorrendo gado
e pastagens da Agropecuária e Confinamento Ribeirão, em Chapada, RS.
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to entra em uma nova fase de interiorização das
ações. Um caminho claro para qualificação genética e lucro das propriedades.
Além das ações a campo, a Angus segue firme em sua prospecção de mercado externo. No
mês de maio, o Programa Carne Angus esteve na
China abrindo novas oportunidades para os cortes gourmet do Brasil. Inovadores, os chineses estão dispostos a empreender em novas formas de
comercialização. Uma delas é a venda de carne
Angus pela internet. Por mais inviável que a ideia
pareça à primeira vista, os orientais garantem ter
logística para isso. E a Angus está aberta a essas
negociações. Porque, mesmo em tempos de crise
e principalmente neles, é preciso inovar.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Carne Angus, sucesso no Sial China
vem atraindo os paladares de
várias partes do mundo, com
destaque aos europeus e asiáticos. Por isso, a conquista
desses clientes representa um
novo desafio aos criadores e à
indústria nacional, destacou o
presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto
Pires Weber.
Cabe lembrar que em
2003, ano em que a Associação Brasileira de Angus criou
o Programa Carne Angus Certificada, certificou-se 24 mil
carcaças. Já em 2015 as cifras
chegaram aos 500 mil abates
do mês de março deste ano, e a meta para 2020 é chegar a
Hong Kong e China figuram em marca de 1 milhão de cabeças
primeiro e segundo colocados, abatidas, sempre com a ideia
respectivamente. Hong Kong, de um sistema confiável e cacom um total de 27 mil tonela- paz de ser auditado em qualdas de carne bovina exportada quer etapa do processo.
e US$ 101 milhões de receita
Produzir e
gerada, e a China com 20 mil
identificar mercados
toneladas e US$ 82 milhões de
seu estilo de vida e diversifi- faturamento.
Esta é a chamada do vicecando seu consumo”, obserO presidente da Abiec re- presidente do Programa Carne
vou o executivo da Angus.
afirma que os padrões sanitá- Angus Certificada, Reynaldo
Durante o evento, mais de rios da indústria de proteína Titoff Salvador, quando realça
200 quilos de cortes Angus animal do Brasil são um mo- a importância das conquistas
foram servidos aos convida- delo para todo o mundo e, hoje, da Associação Brasileira de
dos. Preparados pelos chefs da as empresas brasileiras detêm Angus e de seus parceiros, de
rede Barbacoa, típicos cortes as melhores certificações in- mercados como o europeu, do
do churrasco brasileiro encan- ternacionais de excelência. oriente e, agora, o asiático com
taram quem passou pelo espa- “Consumidores brasileiroas e a realização do Sial Xangai.
ço e teve a oportunidade de se de países importadores podem “Atualmente a economia mosdeliciar com cortes de picanha, consumir com total segurança tra que navegamos em águas
celha, ojo de bife e filé mignon. as carnes produzidas em nosso turbulentas e, um exemplo disEm 2016, o Brasil exportou País”, garante Camardelli. Re- so, é a redução dos abates de
400 toneladas de carne An- presentada pela coordenadora gado em todo o País. No entangus, volume pequeno, mas com de relações internacionais da to, observamos que o Programa
cargas de alto valor agregado, Abiec, Lhais Sparvoli, a enti- Carne Angus Certificada vem
atingindo preços de até US$ dade participou do seminário na contramão deste cenário,
20 mil a tonelada.
“Brazil-China Agri-Food Coo- apresentando um crescimento
peration Seminar”, promovido continuado e agregando cada
Mercado gigante
pela Apex-Brasil. Também es- vez mais frigoríficos parceiros.
“A China é um dos princi- tiveram presentes o embaixa- Este é um fato altamente relepais mercados consumidores dor brasileiro na China, Mar- vante e que justifica o acerto
da carne bovina brasileira, e cos Caramuru, e a Associação nas diretrizes que vem sendo
o Sial foi uma oportunidade Brasileira de Proteína Animal. seguidas através desta imporpara reforçarmos o bom rela- Após o seminário, em um chur- tante iniciativa da Angus”, encionamento que temos e bus- rasco, o público presente pode fatizou o dirigente. Para ele, o
carmos novas oportunidades experimentar cortes especiais trabalho continuado da Angus
para as nossas exportações, ex- de carne brasileira.
vem rendendo frutos e quem
pondo e demonstrando o rigor
vem ganhando é o pecuarista,
de nossa segurança alimentar
pois os resultados permitem
Buscas crescentes
e a qualidade dos nossos proConsiderado como um im- antever uma melhora na remudutos”, disse o presidente da portante estímulo à produção neração do criador, empenhado
Abiec, Antônio Jorge Camar- de Carne Premiun no Brasil, o no melhoramento de seu rebadelli. Segundo ele, se conside- Programa Carne Angus Cer- nho, sempre atento ao que o
radas somente as exportações tificada está sedimentado e Programa orienta.
Fotos: Divulgação/Angus

Por Eduardo Fehn Teixeira

Participando pela segunda vez do Salão
Internacional de Alimentação (Sial), realizado
em Xangai, na China, entre os dias 17 e 19 de
maio, o Programa Carne Angus Certificada, da
Associação Brasileira de Angus, novamente mostrou
ao maior mercado do mundo na atualidade as
qualidades da carne Angus produzida no Brasil. O
produto já é conhecido e negociado para os norteamericanos, europeus e árabes. E o tal “negócio
da China” para a carne Angus surgiu neste evento
durante a promoção Brazilian Angus Day, no
dia 18, no estande do Projeto Brazilian Beef, da
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras
de Carne (Abiec), que contou com o apoio da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex Brasil).

A

exemplo do que ocorreu
neste mesmo evento em
outras partes do mundo, como na França e em Dubai, a carne Angus gourmet
foi totalmente aprovada pelos
participantes e se tornou alvo
de muitos outros interessados,
que buscaram informações
mais detalhadas que, conforme
o gerente nacional do Programa Carne Angus, Fabio Medeiros, que representou a Angus
na ocasião, por certo vão se
transformar rapidamente em
novas exportações de carne
Angus, fortalecendo e qualificando ainda mais a raça e seus
produtores no Brasil.
Inovação, sempre
Durante este evento global
de inovação no setor alimentício, o Programa Carne Angus
se somou à Abiec, que participou do evento com as empresas
frigoríficas a ela associadas
juntamente com a (Apex-Brasil). O objetivo principal foi de
estreitar os laços comerciais
estabelecidos com chineses e
reforçar a qualidade da carne
brasileira junto a outros países
importadores. No estande de
512 m², os visitantes da feira puderam conferir produtos

e soluções apresentadas pelo
Programa Carne Angus e os 15
associados da Abiec presentes:
Agroindustrial Iguatemi, Barra Mansa, Boi Brasil, Cooperfrigu, Estrela Alimentos, Frigol S.A., Frisa, JBS, Marfrig
Group, Masterboi, Mataboi
Alimentos S.A., Mercurio Frigorifico Fabril e Exportadora
Ltda., Minerva Foods, Naturafrig Alimentos Ltda. e Plena
Alimentos.
Centenas de clientes participaram desse encontro de
executivos em busca de soluções comerciais e cortes diferenciados. Para Fabio Medeiros, o evento foi novamente
um sucesso e demonstrou a
magnitude e variedade de opções proporcionadas pelo mercado chinês. “Num mercado
de mais de 1,4 bilhão de consumidores, as oportunidades
são sempre muito interessantes. O Brasil tem produto de
qualidade e há interesse pela
carne Angus certificada. Precisamos apenas alinhar nossa
disponibilidade de embarque à
fome dos orientais”, ilustrou
Medeiros. “Na China, existe
espaço para uma ampla diversidade de produtos. O consumidor chinês está mudando
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Aqui só precoce tem vez
Marcos Samek e as novilhas meio sangue
que vão produzir o Angus hiperprecoce

Muito perto de onde há décadas rugiam as Sete
Quedas e se vislumbravam os paredões do poderoso
canal do rio Paraná, próximo também das Cataratas
de Foz do Iguaçu, surgia uma propriedade rural
especialista em lavoura e pecuária de corte.
Alagadas por mais de uma centena de quilômetros
pelo lago de Itaipu, margeado por 110 mil hectares
de mata ciliar no lado brasileiro, distribuída em
mais de mil quilômetros, dezenas de propriedades
deixaram de existir, muitas foram incorporadas
mas algumas não só sobreviveram, como evoluíram
a exemplo da Fazenda Cacic, que veio a se
transformar num verdadeiro modelo.
Por Horst Knak

F

undada por João Samek
– filho de poloneses – nos
anos 1960, a Fazenda
Cacic herdou o nome do loteamento desenvolvido pela Companhia Agrária da Indústria e
Comércio, de uma área total de
20 mil alqueires às margens do
“Paranazão”. Hoje, em nada
lembra aqueles primórdios dos
colonizadores, quando as terras eram cobertas de matas e

de difícil acesso. Com seus 310
alqueires (750 hectares, incluída a Reserva Legal), a Cacic é
totalmente ocupada por complexas e tecnológicas lavouras
de soja e milho, rotacionadas
com aveia-azevém, e pastagens
permanentes de capim estrela
africana. É ali que desponta o
Angus.
Após décadas dedicadas
à seleção de Nelore, iniciada

Foto: Horst Knak / Agência Ciranda

4

O Programa Carne Angus Certificada tem orgulho de
apresentar casos de sucesso de produtores de diferentes
regiões e tamanhos, que fazem da carne Angus Certificada um exemplo de sucesso junto aos consumidores
mais exigentes do Brasil e do mundo. A cada edição,
conheceremos novos exemplos de trabalho e dedicação.
Realidades, regiões e sistemas de produção distintos,
mas com os mesmos objetivos: produtividade, rentabilidade e excelência para produção de carne de qualidade!

por João Samek, falecido há
dez anos, a fazenda chegou ao
topo da raça zebuína, sempre
realizando o ciclo pecuário
completo. Quando chegou ao
melhor da raça, foram iniciados os cruzamentos com raças
diversas, especialmente as europeias continentais, visando à
produção de carne de qualidade. A busca só cessou com uma
jogada de mestre, há cerca de
quatro anos. “Passamos a usar
genética Angus, nos associamos à Cooperaliança, que ingressou no Programa Carne
Angus Certificada, recebendo
novilhos Angus e pagando bonificações por qualidade”, assinala o administrador da Fazenda Cacic, Marcos Samek.
“Para pequenas áreas
como a nossa, a integração
lavoura-pecuária é o melhor
negócio do mundo”, resume
Marcos Samek, que assumiu a
empresa e reside na sede, com
a mãe, Cristina Lacki Samek,

e a esposa Marilaura Lobo.
Em parceria com o agrônomo
Paulino Takao Sakai e o veterinário Mário do Carmo, com a
ajuda de uma equipe de campo
bem treinada – incluindo aí sua
filha, a agrônoma Isla Samek
-, eles tocam a propriedade na
ponta do lápis. “Precisávamos
sair da carne ‘commodity’ e
agregar valor, entregar animais
precoces e bem terminados”,
relembra Marcos Samek. Em
pouco tempo, a idade de abate
foi reduzida de mais de 20 meses para 14 meses, com 19 a
19,5 arrobas de peso nos machos, e 12 meses e 14,5 arrobas nas fêmeas.
Estes oito meses a menos
significam muito mais do que
tempo e uma boiada. Representam melhor conversão alimentar, volume em carne de
qualidade e bonificações em
nível de frigorífico, reduzindo
o ciclo pecuário praticamente
à metade. Ao acompanhar os

dados mensais do romaneio,
nas planilhas do frigorífico, o
produtor vê o resultado. Ali
constam os dados da Fazenda
Cacic: Novilhos e novilhas Angus com idade de 12 a 13 meses, gordura de 4 a 5 mm, com
rendimento de carcaça entre
56 e 57%.
Bonificações garantem
retorno financeiro
Para o associado da CooperAliança, que abate em Guarapuava, no centro do Paraná, o
preço base de Junho era de R$
154,00/arroba, sobre as quais
incidem as bonificações de até
8%: 1% para a programação
e 7% para o hiperprecoce. Em
dinheiro, ao produtor, representam até R$ 200,00 a mais por
cabeça. A rigor, a cada 10 bois
é como ganhar um de graça...
Anualmente, a Cacic entrega
240 a 250 animais Angus à
CooperAliança, numa progra-

>>>
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veterinário Mario do Carmo,
que cuida de toda a parte reprodutiva e de manejo do sistema pecuário. “Atingimos 62%
de índice na primeira ampola”, complementa. Os bezerros
são desmamados utilizando o
“creep feeding”, recebem minerais e proteínas para que arranquem ganhando peso, sem
mação mensal, enquanto os sentir qualquer estresse.
Mas a cereja do bolo deste
animais que não integram o
programa são repassados a fri- criador tradicional de Nelore e
goríficos da região de Foz do produtor de Carne Angus são
as novilhas meio sangue, já
Iguaçu e Cascavel.
A CooperAliança, aliás, produto da inseminação das
está finalizando seu frigorífico vacas Nelore com genética Ancom Inspeção Federal, projeta- gus. Criadas totalmente a camdo para abates diários de 500 po, são animais dóceis, com
cabeças, projetando um total pastagens fartas à disposição,
de abates anuais de 32 mil ca- além de intenso manejo, que
beças a partir de 2018, quan- utiliza o pastejo rotacionado e
do deverá inaugurar sua nova a cerca elétrica. “Para nós do
planta. O frigorífico, portanto, Oeste do Paraná, o melhor provai exigir maior produção de duto é o meio sangue Angus”,
animais e, é claro, ampliar o assinala Marcos Samek. Sobre
número de fornecedores/as- estas novilhas literalmente “de
sociados, que hoje são pouco cinema”, é colocado sangue
mais de uma centena. Para Angus, para produzir os noviacompanhar esta progressão, lhos hiperprecoces na linha de
Marcos Samek está estudan- abates da CooperAliança. Mesdo novas alternativas para au- mo assim, os ½ sangue Angus
mentar sua produção de novi- também não deixam nada a
lhos hiperprecoces, fazendo o desejar, que expressam grande
repasse da inseminação tam- vigor híbrido e ganho de peso
bém com touros Angus, garan- acelerado a pasto...
tindo maior volume de animais
certificados.
Mas estes resultados só se
tornaram possíveis com uma
pecuária de alto rendimento:
O plantel supera os 1.200 animais, com 480 vacas em inseminação, praticamente o dobro
de cinco anos atrás. “Fazemos
duas IATF com repasse de touros, para alcançar 93 a 95%
de prenhez”, explica o médico
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Isto porque a adubação das
pastagens é peça-chave deste sistema. Afinal, análises de
solo fazem parte do dia-a-dia
do estabelecimento: O agrônomo Paulino Takao, especialista
na integração lavoura-pecuária, estabeleceu programas
de adubação (NPK 4-12-12)
acrescidos de calagem periódica nestas terras com mais de
80% de argila. Anualmente,
é aplicada até 1 tonelada de
adubo por alqueire, com cobertura de uréia nos períodos favoráveis (chuvosos). “A pastagem responde, porque a uréia
é o combustível do sistema,
potencializando a produção de
proteína“, resume o agrônomo.
Por isso, é possível utilizar lotações de 45 bois em piquetes
de 4 hectares. “O planejamento forrageiro é fundamental
para o sucesso de qualquer empreendimento”, afirma Takao,
mestre em Ciência do Solo.
A pasto,
sem confinamento
Ao iniciar o programa pecuário cruzamentos, o objetivo
era fazer a terminação exclusivamente a pasto, com acréscimo de grãos e núcleo apenas
na fase final: “Tudo menos o
confinamento”, explica Mário
do Carmo. Por isso, a opção
pelo capim estrela foi muito
importante, por tratar-se de
uma forrageira perene, com
alta produção de volumoso
durante boa parte do ano. As
mudas de alta qualidade foram plantadas manualmente
ao longo dos anos. “Para não
perder peso no inverno, a integração lavoura-pecuária nos
deu o caminho: aproveitar a
boa adubação da lavoura de
soja, suas restevas, e rotacionando com pastagens de in-

Fotos: Horst Knak / Agência Ciranda

Mario do Carmo: ótimo ambiente reduz o stress e aumenta a produtividade

verno, incorporando os dejetos
dos animais. Isso permite enriquecer nosso solo de matéria
orgânica e agregar valor ao
sistema”, explica Takao. “O
melhoramento do ambiente já
completou 10 anos e não vai
parar”, sentencia o técnico.
Como diz o irmão de Marcos,
Jorge Samek, ex-diretor da
Itaipu Binacional, esta região
tem condições de multiplicar
sua produtividade por seis ou
sete vezes, utilizando tecnologias intensivas de pecuária.
Estes solos argilosos tinham como fator limitante o
baixo fósforo, mas não têm
problemas de alumínio tóxico,
por isso o processo deu tão
certo. É tudo muito simples,
sem sofisticação. Não há luxo,
ostentação, somente trabalho.
“As máquinas não são a matriz produtiva, mas sim a terra”, define Takao. Talvez aí o
espanto provocado em dias de
campo e aos eventuais visitantes da Fazenda Cacic. “Mas é
só isso?”, indagaram os colegas de Marcos Samek. “Aqui
temos a recria e a engorda
num único processo, tecnicamente estudado, e o gado responde muito rápido”, responde Mário do Carmo.

Paulino Takao: tratar o pasto como uma lavoura permitiu o grande salto de produtividade da Fazenda Cacic: capim estrela in natura e feno em abundância

Gado sanfona
é parte do passado
“O gado sanfona é parte do
passado. Hoje, 90% do gado
jovem que produzimos tem os 4
mm de gordura... E vamos chegar aos 100%”, complementa
Samek. O ganho de peso, com
esta lotação, ultrapassa fácil
os 1,25 kg por cabeça ao dia.
“Propaganda não é informação”, diz Paulino Takao, rejeitando fórmulas mágicas. Como
o gado foi empurrado para as
piores terras, é preciso compensar com adubação, rotação
de culturas e cerca elétrica,
com manejo que potencializa a
produtividade.
A empresa trabalha com
275 hectares (110 alqueires)
de pastagem permanente, 150
alqueires de lavouras de soja
e milho. Os 75 alqueires de
soja renderam média de 145
sacas/alqueire (3.600 kg/ha),
enquanto os 75 alqueires de
milho safrinha tiveram produtividade de 254 sacas/alqueire (6.300 kg/ha). Segundo
Marcos Samek, a região não é
muito propícia ao milho safrinha, mas mesmo assim garante
uma renda extra no período.
Desta produção, metade é utilizada na propriedade e o restante é entregue a empresas da
região. A soja, aliás, também é
uma das cerejas do bolo, graças à boa adubação e regime
de chuvas.
Na resteva, são semeados
aveia e azevém, para garantir
uma boa saída do inverno, quando normalmente o capim estrela
definha. Mas o grande volume
desta forrageira permite boa
produção de feno – cerca de mil
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Fotos: Horst Knak / Agência Ciranda

fardos/ano, estocado para os períodos de maior escassez, o que
neste ano não deve acontecer,
devido ao bom regime de chuvas.
“O animal precisa consumir pelo
menos 3% de fibras na sua dieta”, lembra Mário do Carmo. Já
este ano, com o excelente regime
de chuvas, após a produção do
feno, uma nova aplicação de adubos e uréia esticou a produção do
capim estrela por mais dois meses. Ao final de maio, a pastagem
ainda era farta e exuberante.
Querer sempre
mais é o segredo
Para o técnico do Programa
Carne Angus, veterinário Gui-

Vacas Nelore PO selecionadas com crias meio sangue Angus ao pé

lherme Serpa Maciel, que atua
a partir de Guarapuava – sede
da CooperAliança, parceira do
Programa – este é o perfil do
produtor que nunca está satisfeito com os seus números.
“Marcos Samek e sua equipe
sempre querem mais, projetam melhorar sempre”, festeja.
Hoje, praticamente todos os
animais levados ao abate são

Guilherme Maciel: "fome de aprender e nunca parar de investir em melhorias"

hiperprecoces, mostrando um
modelo de eficiência que garante carne macia e saborosa
na mesa do consumidor paranaense.
Se a Fazenda Cacic está
acima da média de um parceiro
top do Programa Carne Angus,
o manejo mostra muito do trabalho. “Nossos animais são dóceis, calmos e curiosos, porque
o grito e a violência foram abolidos há muito tempo”, afirma
Mário do Carmo. Preparados
para lidar com animais cruzados, os sete funcionários da
fazenda moram com suas famílias em casas próximas à casa
principal, com todo o conforto,
mesmo longe da cidade de São
Miguel do Iguaçu. No manejo
de mangueira, ao fazer o toque
das vacas prenhas, Mario do
Carmo aponta vários exemplos
de sucesso: “Temos novas e ótimas bezerras e novilhas Nelore,

Equipe da Fazenda Cacic pega junto nos trabalhos de mangueira

produzidas a partir de touros de
ponta da raça. E também podemos nos exibir com espetaculares bezerros meio sangue Angus
ao pé das matrizes zebuínas”,
aponta o experiente veterinário. A genética utilizada vem de
alguns dos principais sangues
utilizados na região matriz da
raça, fronteira oeste gaúcha.
Os gigantescos ipês centenários que restaram e os eucaliptos plantados pelos colonizadores
testemunharam
todo este processo. Antes de
chegar ao capim estrela africana, foram feitas tentativas
com várias forrageiras, como
o colonião. Nutricionalmente
pobre, o colonião é considerado
hoje uma invasora por Samek,
especialmente no período chuvoso, quando é necessária uma
roçada às margens das estradas
vicinais calçadas com paralelepípedos que dão acesso à Fa-

zenda Cacic.
Modelo para
atrair seguidores
A Fazenda Cacic está no
centro do novo cenário da pecuária do Paraná, que tem à
frente o governo do Estado e a
Federação da Agricultura, Senar e entidades de pesquisa. O
Plano Pecuária Moderna, iniciado há pouco menos de dois
anos, tem o objetivo de reduzir
a idade média de abate dos bovinos de 37 para 30 meses, aumentar a densidade de 1,4 para
2 cabeças por hectare. Estes
números podem até soar como
brincadeira para os técnicos da
Fazenda Cacic, mas ainda estão longe de serem alcançados
no Estado. O modelo da família
Samek é encurtar a idade de
abate, para desafogar áreas e
ampliar o rebanho. Consequentemente, o desfrute!

Carne Angus Halal em Foz do Iguaçu
Há cerca de dois anos, a
Carne Angus Certificada desembarcou também em Foz
de Iguaçu, trazida pelo libanês
Nabil Kammouny, em sua loja
Fino Corte, localizada na área
central desta cidade turística.
A carne viaja nos caminhões da
CooperAliança para ser embalada na loja. “Entregamos ao
consumidor a melhor carne do
mercado, certificada e seguindo
o ritual islâmico Halal, exclusiva na região”, afirma Nabil,
que está popularizando a carne
Angus através de promoções na
gôndola e de criativos vídeos
nas redes sociais, em especial o
Facebook. Descendente de uma
família de açougueiros no Líbano, ele se tornou proprietário

da loja por linhas tortas, após
um retorno à sua terra natal.
“Voltando para casa, percebi
que poderia fazer um ótimo
trabalho no Brasil”, explica
em seu carregado sotaque árabe. Nabil lembra também que
o Brasil é um dos maiores exportador de carne Halal para
países árabes.
Nabil Kammouny costuma
acompanhar os abates em Guarapuava e seleciona os cortes
que vão ser comercializados
em sua loja. E ele também prepara novos investimentos. Em
breve, sua loja vai mudar para
um novo local, onde a carne Angus também irá à mesa de seus
clientes. Ainda assim, ele já antecipou algumas atrações: nos

finais de semana, já serve carne
Angus assada, macia e suculenta, em exclusivos hambúrgueres

à moda libanesa.
No futuro próximo, promete Nabil, a Fino Corte terá um

Nabil: Carne premium da CooperAliança no varejo de Foz do Iguaçu

restaurante ao lado da boutique de carnes. “Se o cliente
desejar, pode comer em casa
a mesma carne que servimos
à mesa”, assinala. Diante do
balcão frigorífico da Fino
Corte, consta o romaneio da
CooperAliança. Normalmente,
a carne comercializada pela
Fino Corte é da própria Fazenda Cacic, abate Halal, de carcaças – boi casado – escolhidas por Nabil, comercializando
todos os cortes do dianteiro,
como o “shoulder”, bistecas,
costelas, bem como os cortes
nobres do traseiro, com excelente saída. Afinal, como diz o
próprio Marcos Samek, “boi
de primeira não produz carne
de segunda”.
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Carne Angus no Acre
Por Nicolau Balaszow

C

om o objetivo de impulsionar a raça Angus e a
produção de carne Angus
no Estado do Acre, o Programa Carne Angus Certificada
realizou em maio o primeiro
abate de animais cruzas Angus na unidade da JBS, em
Rio Branco. Esta atividade
só foi possível, entre outras
ações, graças ao apoio do presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez, e também do presidente
da Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul, Carlos
Sperotto. Conforme Assuero,
mesmo o rebanho desta região não sendo ainda grande,
há a compensação da qualidade, que é destacada pelo dirigente e interessa de perto aos
pecuaristas. Ele lembrou o
foco dos pecuaristas da região
em se agregar ao Programa
Carne Angus pelo fato desta
raça e do cruzamento com zebuínos possuir a tão desejada
precocidade e, ao mesmo tempo, reconhecer o interesse do
mercado em demandar carne
de qualidade e com selo de exportação.
Outro importante e decisivo atrativo que também
mobilizou os pecuaristas

Assuero Veronez

Pouco dependentes de insumos para a engorda
dos animais, sem a necessidade de aplicar
técnicas de confinamento - há pasto em
abundância, com curto período de seca, os
criadores acreanos investem na raça Angus e
cruzas para entregar uma carne de qualidade,
com bonificações em nível de frigorífico
acreanos foi o valor agregado
proveniente das bonificações
e premiações oferecidas pelos frigoríficos integrantes do
Programa, quando confirmados os requisitos das carcaças
exigidos pelo programa de carne de qualidade da Associação
Brasileira de Angus.
“Para nós do Acre esta
iniciativa representou uma
inovação, com ganhos financeiros significativos, tanto é
que o pecuarista da região
está impressionado positivamente com as bonificações
oferecidas pelo Programa”,
destacou Veronez, ao mesmo
tempo em que ressalta as facilidades que os produtores
têm na criação do seu gado
a pasto. “Dependemos pouco
ou quase nada dos insumos
para a engorda dos animais
e praticamente ninguém realiza a técnica de criação intensiva (confinamento), pois
temos pasto em abundância
durante o ano todo, sendo
que o período de seca é bastante curto. Portanto, criar
utilizando o sêmen Angus
nas cruzas para a obtenção
do meio sangue e realizar a
engorda depende do manejo das forrageiras que, em
nossa região tem uma ótima
qualidade e oferecem uma
significativa economia para
o produtor”, destaca.
O dirigente disse também
ser um criador que emprega o
sêmen Angus em seu rebanho,
pretendendo ampliar os seus
negócios, assim como incentiva que os pecuaristas da região tomem esta primeira etapa como exemplo e busquem
ampliar os seus negócios, se

adaptando ao que preconiza
o Programa de Carne Angus
Certificada.
Palavra do produtor
Na palavra do produtor
rural do Acre, Luiz Augusto
Ribeiro do Vale, da Fazenda
Lua Nova, em Rio Branco, os
contatos para a realização
desta primeira experiência
foram realizados ainda em
2016, durante a Expointer,
junto aos dirigentes do Programa. Em seguida foram
estabelecidas as negociações
com o frigorífico JBS. “Foi
pedido, inicialmente, uma
quantidade mínima de 500
animais para a realização do
abate e, desta maneira, procurei contatar outros pecuaristas e conseguimos reunir o
lote necessário”, explicou, ao
mesmo tempo em que disse
terem participado também
pecuaristas das Fazendas
Guaxupé e Iquiri.
Em média, informou Ribeiro do Vale, os animais foram
levados ao frigorífico com 23
meses de idade e “aproveitei,
assim como meus colegas,
para acompanhar o abate no
frigorífico e conhecer melhor
a sistemática definida pelo
Programa Carne Angus Certificada para a avaliação e
aprovação das carcaças”. O
pecuarista percebeu o entusiasmo dos produtores da região, tanto é que um novo abate já foi programado para o
início de (dias 5 e 6) de julho,
também no frigorífico JBS.
“Quero ressaltar o apoio que
tivemos dos dirigentes do Programa Carne Angus para que
conseguíssemos chegar a este

Oportunidade
diferenciada
A ação do Programa
Carne Angus Certificada no
Acre, conforme explica o geResultados animadores
rente regional de Originação
Dos 580 animais abatidos do JBS, Bruno Breiner, trará
chegou-se à certificação de oportunidade de comerciali70,3% das carcaças, consi- zação diferenciada aos aniderada uma marca expressiva mais com bom acabamento
para uma ação experimental na região. “A única forma de
em animais meio sangue An- superar as dificuldades tergus naquela região do Brasil. ritoriais inerentes ao Acre
O gerente do Programa, Fábio é produzir animais acima da
Medeiros, disse que foi uma média, e o abate mostrou que
ótima surpresa o excelente o criador do Acre se dedinível de qualidade apresen- cou para trazer um produto
tado. “Os produtores foram com qualidade e muito bem
chamados para conhecer o acabado, jovem e com peso
processo, sendo que o índice bastante satisfatório”, desde classificação pode ser tran- tacou.
quilamente comparado ao de
Este também é o entenditradicionais regiões do País”, mento do gerente de Originalembrou.
ção do JBS, Alcides Teixeira.
A média do dia foi de 16@ “O Acre possui condições de
por cabeça. “O peso dos ma- seguir produzindo em escachos foi muito interessante, la animais com a qualidade
considerando que a maioria apresentada neste abate exera castrado. O das fêmeas perimental”, ratificou. Ele
também não ficou para trás afirmou que Programa Carde nenhuma classificação ne Angus Certificada não só
de abate no resto do País”, começou, como vai permacompletou Medeiros. A média necer. Basta apenas ter mais
dos machos foi de 18@, com cuidados e produzir carcaças
aproveitamento de 51,7% de e carne de qualidade, que é
certificação. Entre as fêmeas, quando se agrega valor tanto
o peso ficou em 15@, com o para o pecuarista como para
índice de 85,6%.
a indústria da carne.
momento que vai mudar, para
melhor, a produção pecuária
do Acre”, garantiu o pecuarista.
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Terneiro Certificado avança
Fotos: Angus/Divulgação

A coloração dos lotes de terneiros nas principais
feiras do interior gaúcho denuncia o crescente
uso da genética Angus para a produção de carne
de qualidade. Mesmo com as vendas reprimidas
em relação a 2016, a liquidez do Terneiro Angus
Certificado continua muito sólida

apresentando vendas totais.
ra o técnico.
Já o Leilão Cruza AnSegundo Mateus Pivato, as
inda que fatores con- de produção: “O inspetor téc- mangueiras das feiras de ter- gus Certificado, realizado em
junturais e econômicos, nico da Angus vai à proprie- neiros, especialmente no Rio abril, em Cascavel, PR, aprealém da crise política, dade para certificar o ternei- Grande do Sul, já mostram sentou médias de R$ 6,39
tenham colocado um freio nos ro, independente do número de uma padronização do produto, kg/vivo para machos e R$
negócios, a certificação de animais. O criador não precisa saltando aos olhos a pelagem 5,65 kg/vivo para fêmeas.
terneiros Angus avança com ser sócio e paga somente R$ preta e vermelha presentes E a oferta era grande: foforça. A batida de martelo das 5,00 para que o animal rece- na raça Angus. O gerente de ram 366 machos com peso
principais feiras de terneiros ba o brinco da certificação “, fomento da Angus também vivo de 237 kg e 412 fêmeas
destaca a possibilidade de com peso médio de 213 kg,
mostra um mercado abaixo explica Mateus Pivato.
pequenos produtores utiliza- todos certificados pela assode 2016, mas as vendas seguirem a genética do Programa ciação Brasileira da Angus,
ram sólidas. Nos remates das
O pulo do gato
dezenas de feiras de terneiros
Segundo Mateus, aí que Pologen, a custos baixíssimos informa a Panorama Leilões.
do Rio Grande do Sul, as mé- está o pulo do gato: O produ- e com resultados que podem Outro grande evento da temdias para os terneiros machos tor terá um técnico à disposi- surpreender aos mais céticos. porada foi o Leilão do Grupo
Um dos leilões mais impor- Araucária, realizado em maroscilaram entre R$ 5,20 e R$ ção para dar uma ampla visão
5,52, recuando a níveis de sobre a genética e o melhor tantes da temporada de outo- ço, em Ponta Grossa, também
2015.
forma de encaminhar este no é o Remate da Itapitocai, no Paraná. O leilão ofertou
Já no âmbito do Terneiro produto ao mercado ou ter- de Uruguaiana, RS, realizado
Angus Certificado, os números minação. “Usar touros regis- em maio, que comercializou
são animadores, com firme au- trados, usados e testados em cerca de 260 terneiros Angus
mento do número de certifica- programas de melhoramento, a uma média de R$ 5,47 o
ções e número de produtores, trocar informações sobre ma- kg vivo. Tanto as vacas novas,
informa o gerente de fomento nejo, alimentação e sanidade, como vacas de invernar, toda Associação Brasileira de são algumas das vantagens, a das Angus pretas e vermelhas,
Angus, Mateus Pivato. Moti- custos muito baixos”, enume- tiveram excelente liquidez,
vos para este incremento não
faltam, especialmente quando
o mercado anda de lado, estilo caranguejo. Isto porque
os terneiros certificados costumam valer mais do que os
terneiros comuns.
De qualquer forma, um terneiro bom sempre será considerado bom, mesmo num
cenário de crise. A vantagem
adicional é que o terneiro certificado encaminha este produto para o Programa Carne
Angus Certificada, que bonifica o produtor no momento do
abate. Outro aspecto positivo
é que o produtor acaba recebendo muita informação capaz de alavancar seu sistema
Mateus Pivato: Programa Terneiro Certificado é uma porta aberta para novas tecnologias

A

675 animais, a maioria certificada pela Associação Brasileira de Angus dentro do
programa Terneiro Angus Certificado. Nos machos foram
negociados 37 lotes à media
de R$ 6,56/kg, com variação
de R$ 6,17 a R$ 7,55. Os 29
lotes de fêmeas registraram
média de R$ 5,78/kg, com variação de R$ 4,95 a R$ 6,42.
Segundo levantamento nas
feiras de terneiros, realizado
pelo Sindicato das Empresas
Leiloeiras do RS, o SindilerRS, até 31 de Maio foram
negociados 25.038 terneiros
pela média de R$ 5,52/kg e
12.661 terneiras por R$ 5,08/
kg, num claro decréscimo em
relação ao ano passado. Em
2016 foram rematados 31,5
mil terneiros machos nestas
feiras de outono, quando a
média chegou a R$ 6,16 o kg
vivo.
No final desta temporada,
a Feira de Terneiros e Novilhas realizada durante a Fenasul, dia 27 de Maio, no Parque de Esteio, também palco
da Expointer, negociou todas
a oferta, totalizando vendas
de R$ 995.820,00, com mais
de 75% da oferta de animais
Angus. A média de preços de
terneiros ficou em R$ 5,94
o kg vivo. As terneiras foram
vendidas em média por R$
4,80 o kg vivo. O valor máximo no remate atingiu R$ 7,20
kg vivo, por um lote de 130
Red Angus. Entre as terneiras,
a média máxima foi R$ 5,76
kg vivo, entre as novilhas a
média máxima foi de R$ 5,77
kg vivo.
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Carne Angus tem novos parceiros

D

ois novos frigoríficos e uma
processadora de hambúrgueres são os novos parceiros do Programa Carne Angus
Certificada, da Associação Brasileira de Angus. A partir da segunda quinzena de abril, o grupo Estrela Alimentos, do município de
Estrela d’Oeste, SP, e o Frigorífico
Zimmer, de Parobé, RS, passaram
a produzir carne Angus certificada. O Programa Carne Angus integra atualmente 30 frigoríficos
de 13 empresas em 11 estados
brasileiros. Ao todo, beneficia
mais de 5 mil pecuaristas, tendo
fechado o ano de 2016 com abates próximos a 500 mil cabeças. A
meta até 2020 é atingir abates de
um milhão de animais.
Conforme o vice-presidente
do Programa Carne Angus, Reynaldo Titoff Salvador, a adesão de
novas unidades veio num momento estratégico frente à suspensão
parcial dos abates anunciada pelo
Grupo Marfrig. Em nota emitida

no final de abril, a Associação
Brasileira de Angus e o Marfrig
informaram que o frigorífico optou por interromper os abates e
a certificação da carne Angus
dentro do programa nas unidades
gaúchas de Bagé, São Gabriel e
Alegrete, e em Paranatinga, no
Mato Grosso, MT, mantendo a
parceria com o Marfrig nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. “O
Carne Angus é um programa consolidado e que agrega valor aos
cortes certificados. Atuamos em
diversas regiões do Brasil e temos
abates pulverizados em diferentes
plantas de inúmeras indústrias.
Com confiabilidade, conseguimos
agregar valor à pecuária e qualidade reconhecida pelo consumidor”, aponta Salvador.
Segundo o dirigente, a adesão
do Frigorífico Estrela visa atender à demanda de cidades com
alto poder de compra no interior
de São Paulo, mas, no médio prazo, a meta é aproveitar a plataforma do Estrela também para
exportação. “O Estrela é um
frigorífico de primeira linha que

atende à demanda do mercado
interno, mas goza de tradição exportadora”, observou Reynaldo
Salvador, lembrando que a empresa já está ao lado da Angus
há quatro anos na participação
em feiras internacionais. A busca constante de novos mercados,
argumenta o dirigente, solidifica
o Carne Angus na liderança entre
os programas de carnes de qualidade no Brasil. “Estamos constantemente expandido nossa participação no mercado nacional
de carnes e, mais recentemente,
ganhando fatias do mercado internacional por meio dos cortes
gourmet na Europa, Ásia e dos
países árabes”, completou Salvador.
Parceiros comemoram
O diretor comercial do Estrela Alimentos, Eduardo Gomes,
informou que a meta inicial é de
abater 200 cabeças por semana,
incrementando as vendas para
redes de boutiques e restaurantes. “Nossos clientes buscam este
produto. Queremos levar a opção
para o consumidor preparar em

Foto: Eduardo Rocha/Angus

casa a mesma carne que encontra em uma ótima churrascaria”,
afirmou Gomes, referindo-se à
maciez, ao sabor e à qualidade diferenciada da Carne Angus.
No Rio Grande do Sul, o
frigorífico Zimmer absorverá
parte da oferta de gado Angus
dos criadores gaúchos, podendo,
com isso, levar ao mercado uma
nova linha de cortes premium.
A meta é abater de 200 a 300
cabeças já em um primeiro momento. Para o diretor do Zimmer, André Zimmer, a vontade de
trabalhar com a raça Angus surgiu com objetivo de conquistar
um mercado mais exigente, que
anseia por uma carne de qualidade. “Quando se fala em carne certificada, os consumidores
pensam primeiro na Angus, que
está anos-luz na frente das ou-

tras carnes premium”, compara.
O gerente do Programa Carne
Angus, Fábio Medeiros, acredita
que o Zimmer atuará em uma região diferenciada, abrindo novas
alternativas. “O Zimmer captará
animais em regiões da serra gaúcha onde os frigoríficos parceiros
têm atuação restrita. A empresa
tem excelente potencial e área de
comercialização direcionada à
Grande Porto Alegre, em especial
aos municípios de Novo Hamburgo, Caxias do Sul e São Leopoldo,
além de alguns pontos no litoral
norte” afirmou.
A Brasa Burguer, empresa do
interior de São Paulo, soma-se
também ao projeto do Programa Carne Angus. Especializada
na produção de hambúrgueres,
irá atender à demanda do consumidor doméstico e também
às redes de lanchonetes. “Acreditamos na integração dos elos
da cadeia produtiva. As hamburguerias são fundamentais
na agregação de valor em cortes não tradicionais da carcaça
como os de dianteiro”, lembrou
Reynaldo Salvador.
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Conselho Técnico planeja ações
I
nspetores técnicos da Associação Brasileira de Angus
realizaram a reunião anual
de 29 a 31 de maio, em Santa
Maria, RS, visando discutir e
avaliar o trabalho realizado no
último ano, assim como tratar
do planejamento de ações futuras. O presidente do Conselho
Técnico da Angus, Camilo Vianna, argumenta que o encontro
foi importante para alinhar as
necessidades dos inspetores.
“O ponto alto da reunião foi a
união dos técnicos. Recebemos
dos inspetores as demandas.
Ouvimos deles os anseios que
possuem e as dificuldades que
encontram em campo para a
partir daí criar soluções. Foi
uma reunião muito produtiva, e
contou com uma programação
bem completa, onde foi possível discutir muitos temas que
são recorrentes do dia a dia dos
técnicos”, sintetizou Vianna,
observando que no primeiro dia
os temas foram o registro de
animais, regulamento e alinhamento do Conselho Técnico com

o corpo técnico para que nossas
ações atendam da melhor forma a demanda dos técnicos e
dos criadores. O Encontro Anual do Corpo Técnico da Angus
teve início no Hotel Beira Rio,
região do Recanto Maestro e
se desenvolveu até 31 de maio,
com debates a campo e visitas
à propriedades de criação da
raça. A superintendente da Associação Nacional de Criadores
(ANC), Silvia Freitas, também
integrou o grupo.
Foi o primeiro encontro com
a presença dos novos inspetores
técnicos, admitidos no final do
ano passado. Para Vianna, um
dos grandes objetivos foi aprimorar a comunicação da Associação com os inspetores técnicos. “Nosso corpo técnico está
mais robusto, com representantes de diferentes estados. Eles
são o elo com os produtores”,
destacou Vianna, lembrando a
importância de todos, tanto dos
pecuaristas que focam em genética quanto os que criam Angus para produção de carne. Ao

todo, participam 27 profissionais que atuam nos estados de
Minas Gerais, São Paulo, Mato
Grosso, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Na manhã do dia 30, o
grupo visitou a Fazenda Tólios
Farm, em Formigueiro, RS,
que é conhecida por produzir
e comercializar touros, ventres
e embriões da raça Angus. Na
ocasião, o proprietário Eltair
Tólio apresentou lotes de vacas e novilhas prenhas da propriedade, assim como terneiras
desmamadas da raça. A fazenda também expôs aos técnicos

dois touros bem colocados no
mercado, com genética top 1%
Clarifide Global Angus. Além
disso, foi exibido um macho fruto do cruzamento da raça Angus, que poderá ser registrada
pela Associação Brasileira de
Angus como Ultrablack a partir deste ano.
Durante o turno da tarde, os inspetores visitaram a
fazenda Pulquéria, em São
Sepé, RS, propriedade destaque em terminação de novilhos e produção de carnes de
excelência para o Programa
Carne Angus. O proprietário,

Fernando Costabeber, mostrou seu sistema de produção,
assim como as técnicas de
manejo e as formas de negociação. Ele destacou a importância do trabalho em equipe.
As atividades foram encerradas na no dia 31 de maio, com
uma visita à planta frigorífica
da Cotripal, em Panambi, RS,
onde os profissionais conheceram o sistema cooperativista.
Na ocasião, o gerente do Programa Carne Angus, Fábio
Medeiros, explicou as etapas
e processos da certificação de
Carne Angus.

Nova sede da Central Bela Vista Angus volta a Avaré
Com investimentos da ordem de R$ 20 milhões do Grupo
CRV, a nova Central Bela Vista,
a maior central de coleta e processamento de sêmen da América Latina, foi inaugurada dia 16
de maio, em Botucatu, SP.
A Central Bela Vista foi adquirida pelo Grupo CRV em
2011 e, no ano seguinte, já se
anunciou a compra da nova propriedade. A empresa faturou R$
6 milhões em 2016, com a produção de 1,6 milhão de doses, e
espera fechar 2017 com R$ 10
milhões de faturamento e 2,6
milhões de doses produzidas.
Com 130 hectares, altitude próxima de 1.000 metros e o isolamento sanitário, são importantes diferenciais para a produção
de sêmen congelado de bovinos e
bubalinos de corte e leite.
Estrategicamente situada, a
unidade conta com equipamentos de última geração, banco
de sêmen, curral de quarentena

Com especial destaque aos
estabelecimentos selecionadores de Angus do centro do País,
e inclusive com a presença de
animais de selecionadores gaúchos, a Associação Brasileira
de Angus está de volta a Avaré,
no interior paulista, onde juntamente com o Núcleo Angus São
Paulo realiza de 15 a 25 de junho a Exposição Angus Avaré
2017. Integrante do Ranking

anti-stress, centro de coleta e piquetes funcionais, sempre visando o bem-estar dos animais. “O
objetivo é trabalharmos mantendo os mais elevados padrões
de qualidade de sêmen para que
o criador obtenha ótimos índices
de prenhez e para que tenhamos
também uma ótima gestão dos
touros”, diz o gerente de Operações, Gerson Sanches.
Já o presidente da empresa, Paul Vriesekoop, prospecta

que nos próximos anos o mercado de inseminação artificial
vai crescer ainda mais, porque
as fazendas vão estar mais tecnificadas visando obter melhores resultados. Com unidades
espalhadas em diversos países
do mundo, adianta o dirigente,
"a CRV prepetende ampliar o
serviço de coleta para atender
os pecuaristas, centrais de inseminação e o mercado de exportação".

Nacional de Angus, a mostra
tem como jurado o experiente
Roberto Vilhena, que trabalha
na escolha dos campeões no dia
23.
Também para o dia 23 está
programada a realização do
Leilão Avaré Angus Show, a
partir das 20 horas, no recinto
Fernando Cruz Pimentel. O pregão tem oferta selecionada de
matrizes e reprodutores Angus.

Sucesso no Mega Cruza
O Leilão Mega Cruza, realizado no dia 11 de junho, em
Água Boa, MT, comercializou um
total de 7.960 animais, encerrando com pista limpa. Organizado
pela Estância Bahia Leilões para
a Fazenda Califórnia, de Abel
Leopoldino, e convidados, da totalidade da oferta, 65% eram
bezerros meio sangue Angus com
7 a 8 meses de idade, todos devidamente registrados.

Com média de peso de 275
kg para machos e 242 kg para
fêmeas, os machos alcançaram
média de R$ 6,00 o kg/vivo e
as fêmeas se venderam à média de R$ 5,50. O Mega Cruza é um evento tradicional no
Mato Grosso, tocado pela Estância Bahia Leilões, de Maurício Tonhá, e é tido como um
dos maiores pregões de gado de
corte do Brasil.
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Minicursos na BeefExpo
Realizada de 6 a 8 de junho, apesar de não apresentar
animais este ano, a BeefExpo
2017 foi palco de uma infinidade de eventos técnicos,
entre eles os Minicursos Angus, no auditório 2 do Centro
de Eventos Pro Magno, em
São Paulo, SP. Os Minicursos
aconteceram nos dois dias do
evento, com abordagens objetivas sobre o a raça Angus e o
Programa Carne Angus Certificada.

vato. Ambos apresentaram nos
minicursos informações sobre
o funcionamento e as formas
de participação dos produtores no programa Carne Angus.
Esteve também em São Paulo
o diretor presidente e um dos
fundadores do Programa, Reynaldo Titoff Salvador.
“A ideia foi mostrar a importância da integração e adequação entre a genética e a
nutrição para a produção de
uma carne diferenciada, com a
qualidade da genética Angus”,
Genética e nutrição
disse Medeiros. Já para Pivato,
A produção de carne de os minicursos foram o momenalta qualidade exige conheci- to ideal para mostrar a evolumento para integrar genética e ção genética da raça Angus em
nutrição. E de olho neste mote, todo o Brasil. “Falamos sobre
a Associação Brasileira de An- uma das principais caracterísgus não só manteve na mostra ticas da raça, a produção de
seu tradicional estande, como carne de qualidade, tanto para
também deslocou para o even- produtores quanto para conto o gerente do Programa Car- sumidores”, disse. O gerente
ne Angus Certificada, Fábio de Fomento igualmente aborMedeiros, e o gerente de Fo- dou os principais programas
mento da entidade, Mateus Pi- desenvolvidos pela Associação

visando estimular o melhoramento de rebanhos com o uso
de genética Angus.
No estande,
ações empresariais
No estande da raça, durante a BeefExpo, houve importantes encontros com produtores, técnicos e empresários que
participam da exposição, para
conversas sobre produção com
Angus e carne de qualidade,
certificada em todo o Brasil
pelo Programa Carne Angus. A
edição deste ano da BeefExpo
reuniu mais de 30 minicursos
com atividades práticas e dinâmicas, privilegiando a interação entre palestrantes e o
público. “A Carne do Amanhã!
Essa missão é nossa!”, foi o
tema central da feira, que além
dos cursos mostrou novas tecnologias, conhecimento, relacionamento, feira de negócios,
confraternização e degustação
de carne de qualidade.
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Núcleo Sudeste
promoveu carne gaúcha
O Núcleo Sudeste de Angus realizou no dia 29 de
maio, na Associação Rural
de Pelotas, naquele município da zona sul do estado
gaúcho, um ciclo de palestras que teve por principal
objetivo incentivar a produção e a valorização de carne
de qualidade produzida no
Rio Grande do Sul – a carne
gaúcha. Na ocasião, palestras do gerente do Programa Carne Angus Certificada,
Fabio Medeiros; do agrônomo Marcelo Feff Pinto, da
carne Alianza del Pastizal,
que falou sobre programas
de produção de carne sustentável, e da veterinária
Andréa Veríssimo Lopes de
Almeida, que falou sobre novas formas de Comunicação,
visando o desenvolvimento
da marca da carne gaúcha.
Os desafios e oportunida-

des de criar a raça Angus no
Rio Grande do Sul foi o foco
da palestra de Fabio Medeiros. Para ele, as potencialidades da raça Angus no estado gaúcho são muito boas.
Porém é preciso ressaltar
que a genética Angus traz
excelentes resultados dentro
da porteira, além de valor
agregado na comercialização do gado e de sua carne.
O presidente do Núcleo
Sudeste de Angus, Luiz Renato Leite Reis, acredita que
este debate é necessário para
fortalecer a marca da carne
gaúcha no Brasil. Segundo
ele, no nordeste se consome
muito a carne uruguaia e argentina, mas nossa carne é
tão boa quanto a deles. Após
o ciclo de palestras, os participantes puderam degustar
cortes de carne Angus certificada.
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Espinilho e Guarita
vencem em Uruguaiana
A

Estância do Espinilho, de
Cruz Alta, RS, propriedade de Roberto Soares
Beck, conquistou o grande
campeonato de fêmeas durante a 15ª Expoutono, realizada
no final de abril, em Uruguaiana, RS. E a Estância Guarita,
de Sérgio Malheiros da Fonseca e Alex Fonseca, levantou
o grande campeonato para
machos no disputado certame
da Fronteira Oeste gaúcha. Foi
também da Guarita a reserva
de grande campeã, e a terceira
melhor fêmea foi apresentada
pela Cabanha Umbu, de Angelo Tellechea. O título de reservado de grande campeão ficou
com a Fazenda Reconquista,
de José Paulo Cairoli, de Alegrete, RS e o terceiro melhor
macho também foi levado à
pista pela Estância Guarita.
A grande campeã, a vaca
Espinilho TEI 195, com cria
ao pé, chamou a atenção do
jurado argentino Carlos Ojea
Rúllan por seu equilíbrio, condições carniceiras e qualidade
racial. O criador Roberto Beck
informou que ela seguirá sendo
utilizada para coleta de embriões. Na Expo Londrina, em
Londrina, PR, ela também conquistou o grande campeonato
da raça. Mas ela não deverá
estar em Esteio. “Não tem
mais idade para a Expointer”,
disse Beck.
A reservada de grande
campeã foi a vaquilhona Angus Guarita 78FIV Federal
Chalena, da Estância Guarita,
de Alegrete, de propriedade de
Sérgio Malheiros da Fonseca
e Alex Fonseca. E a terceira
melhor fêmea foi a vaca jovem
Umbu 2659 Miss Bea, da Cabanha Umbu, de Ângelo Bastos Tellechea, de Uruguaiana.
O touro júnior preto Guarita 244TEI Tomahawk, o
grande campeão, chamou a
atenção do jurado por sua alta
caracterização racial e se di-

Fotos: Elder Filho / Angus

O jurado Carlos Ojea Rúllan com Mariana Salvador

ferenciou por ser equilibrado e
balanceado. “Fiquei muito impressionado com a qualidade
dos machos apresentados em
Uruguaiana este ano. Há touros aqui com muitas condições
de contribuir para o futuro da
genética do Brasil”, salientou
Carlos Ojeda Rúllan.
Para o pecuarista Alex
Fonseca, as vitórias trazem
grande satisfação, principalmente com relação ao grande
campeão, que foi uma aposta
da equipe técnica da cabanha desde terneiro. “Melhor
impossível. São prêmios que
consagram um trabalho que
vem sendo feito com muita dedicação e investimento”, disse
Alex, referindo-se aos resultados finais da exposição para
seu estabelecimento.
O touro Angus Guarita
244TEI Tomahawk já está
contratado por central de inseminação com disponibilidade de sêmen para o mercado
nacional e internacional. Com
apenas nove meses, o touro
conquistou o prêmio de Campeão Terneiro Maior e Terceiro
Melhor Macho em Esteio, na
Expointer. Neste ano, adianta
Fonseca, ele vai para Esteio
mais uma vez disputar o grande campeonato.
Prévia de Esteio
Tida como uma verdadei-

taxa ainda é muito baixa. Há
muito o que trabalhar”, ressaltou o técnico a uma plateia atenta formada por mais
de 70 pessoas entre técnicos,
criadores, estudantes e produGenética é o futuro
“O uso criterioso de gené- tores.
Para Ojea, as conquistas
tica de ponta será essencial
para atingir a competitividade dependem de avanços genétiexigida pela pecuária do futu- cos, motivo pelo qual as caro, que deverá produzir com banhas trabalham há décadas
menos água, em áreas mais em busca de exemplares mais
carniceiros e adaptados à realidade regional. “Animais com
excesso de peso quando jovens
terão problemas no futuro. É
preciso ter uma curva de crescimento normal e sem excesso
de comida”, observou.
Para ele, o segredo está
na otimização da produção,
o que não quer dizer produzir
mais quilos. “Otimizar é obter
o máximo possível com os recursos que se tem”. Seguindo
reduzidas e com um mínimo essa ideia, Ojea alertou que
impacto ambiental”. A posi- não se pode trabalhar miranção foi defendida em palestra do a formação de rebanhos
realizada pelo jurado argen- de tamanho grande que eletino Carlos Ojea Rúllan, em vem a demanda por recursos
evento promovido pela Angus naturais, como área e pastaJovem, Núcleo Três Frontei- gens. “O ponto de equilíbrio
ras e Associação Brasileira de deve ser encontrado por cada
Angus, durante a Expoutono, criador. Para isso, precisamos
saber onde estamos, que raça
em Uruguaiana.
“O futuro da América criamos, e a condição de clima
como provedor de carne mun- e das forragens”, alertou.
A equação correta passa
dial é inevitável, por seu clima,
rebanho, qualidade de gado e por considerar três fatores:
tradição na pecuária”, des- o tamanho corporal das vatacou. Ele referendou que o cas, a relação entre o peso
potencial da América do Sul ao desmame dos terneiros e
é maior do que o da América o peso de suas mães e a hado Norte, uma vez que lá já se bilidade materna. “A genética
trabalha com altos índices de no futuro estará associada à
prenhez e desempenho. Para otimização da conversão alialcançar esse desenvolvimen- mentar, ou seja, à capacidato aqui, alertou, ainda há mui- de de gerar terneiros pesados
to a avançar, principalmente com menor consumo de forrana relação entre o número de gem”. E quanto à produção de
vacas do rebanho e a produ- leite, chamou a atenção para
ção de terneiros por estação. que ela seja suficiente para
“Sem dúvida, nossa região alimentar o terneiro, mas que
tem um grande potencial nas não seja excessiva, o que tamzonas mais marginalizadas e bém traz impacto com maior
menos tecnificadas, onde essa consumo de forragens.

julgamento uma aula de morfologia e orientação para todos os produtores presentes”,
afirmou o dirigente.

ra prévia da Expointer, por reunir
a genética Angus
das principais cabanhas justamente
no berço da raça
no Brasil, a 15º
Exposição de Outono de Uruguaiana, a Expoutono, manteve a
tradição de mostrar alta qualidade em pista. Os julgamentos de classificação mereceram
elogios do 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 destacou a excelência das
fêmeas classificadas para concorrer ao grande campeonato.
“As três fêmeas são um luxo,
um espetáculo”, descreveu.
O presidente da Associação Brasileira de Angus, José
Roberto Pires Weber, enfatizou a qualidade dos animais
apresentados em Uruguaiana, para ele, uma mostra realmente diferenciada. “Tivemos excelentes filas tanto nos
machos quanto nas fêmeas, o
que mostra a permanente melhoria genética da raça Angus
no Brasil. Por outro lado, o
jurado é de categoria internacional e fez comentários absolutamente compatíveis com as
suas escolhas, o que tornou o
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O tradicional leilão de sêmen
O
leilão de sêmen Angus
e Brangus, realizado
na Expoutono de Uruguaiana, teve venda total para
as 435 doses de 16 touros que
foram ofertadas. Os R$ 20,3
mil arrecadados com as vendas serão revertidos em recursos para o Núcleo Angus Três

Fronteiras e para o Núcleo
Brangus Sul. A raça Angus
comercializou todas as 150
doses ofertadas, arrecadando
R$ 7 mil. O maior comprador
foi o selecionador de Angus
Rodolfo Bonfiglioli, da Fazendas Reunidas Pansul – Fazenda São Marco, de Itapeva, SP.

Ele vem crescendo nas pistas
de Angus. Em Londrina, faturou o grande campeonato com
o touro Kevin Landelero. Em
Uruguaiana, Bonfiglioli arrematou 75 doses de sêmen no
leilão, desembolsando R$ 4
mil. As doses do touro Angus
Reserve foram as que atingi-

ram o maior preço unitário
na raça Angus, saindo por
R$ 70,00 cada para o grupo
Pansul.
Na avaliação do leiloeiro Pedro Martins Bastos, que
trabalhou livre de comissão,
foi uma grande oportunidade
de comprar doses de sêmen a

preços abaixo do mercado.
“É um momento bom para
comprar sêmen porque a tendência é que, no ano que vem,
os preços subam. É um bom
momento para aproveitar e
melhorar o plantel”, frisou,
destacando a tradicional rapidez e liquidez do remate.

Fotos: Elder Filho / Angus

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos Animais Campeões de Argola de Uruguaiana - Outono
Grande Campeão Macho
Nome: ANGUS GUARITA 244TEI TOMAHAWK
Tat: 244TEI Registro: O195003 Nasc:
12/11/2015 Idade: 534 Dias - 17 meses
ALT: 1,28
Pai: TRES MARIAS 9551 CUMBIERO 6978
TE Perímetro Escrotal : 42 Peso: 710
Mãe: TRES MARIAS 7882 ZORZAL 5270 TE
Ponderal: 1330
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
DENTE: DL
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
Reservado Grande Campeão Macho
Nome: RECONQUISTA TEI2473 ZELOSO

HARVESTOR PRO
Tat: TEI2473 Registro: O191672 Nasc:
25/04/2015 Idade: 735 Dias - 24 meses
ALT: 1,38
Pai: SAV HARVESTOR 0338 Perímetro
Escrotal : 43 Peso: 928
Mãe: SAV ERICA 9646 Ponderal: 1260
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA
Cidade: ALEGRETE /RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: ANGUS GUARITA 303 TE RECURSO
Tat: 303 TE Registro: O201605 Nasc:
09/07/2016 Idade: 294 Dias - 9 meses
ALT: 1,14

Pai: SAV RESOURCE 1441 Perímetro
Escrotal : 33 Peso: 440
Mãe: QUIMERA Q116 DA CORTICEIRA TEI
Ponderal: 1500
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
Grande Campeã Fêmea
Nome: ESPINILHO TEI195
Tat: TEI195 Registro: O184684
Nasc: 09/05/2014 Idade: 1086 Dias - 36
meses ALT: 1,30
Pai: SAV PRIORITY 7283 Est. Gest.: C/Cria
Peso: 732
Mãe: SAV ERICA 7275 Ponderal: 670

Criador: ROBERTO SOARES BECK
Expositor: ROBERTO SOARES BECK
DENTE: 4
Estabelecimento: ESTÂNCIA DO ESPINILHO
Cidade: CRUZ ALTA /RS
Reservada Grande Campeã Fêmea
Nome: ANGUS GUARITA 78FIV FEDERAL
“CHALENA”
Tat: 78FIV Registro: O191515
Nasc: 22/03/2015 Idade: 769 Dias - 25
meses ALT: 1,33
Pai: TRES MARIAS 9257 FEDERAL TE Est.
Gest.: Prenha Peso: 754
Mãe: CASSOL R883 REATIVA Ponderal: 980
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA

DENTE: 2
Estabelecimento: ESTÂNCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
Terceira Melhor Fêmea
Nome: UMBU 2659 MISS BEA
Tat: 2659 Registro: O181224
Nasc: 11/10/2014 Idade: 931 Dias - 31
meses ALT: 1,33
Pai: LIMESTONE GREAT DIVIDE U254
Est. Gest.: C/Cria Peso: 686
Mãe: UMBU 1887 MISS BEA
Ponderal: 740
Criador: ÂNGELO BASTOS TELLECHEA
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA
DENTE: 2
Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: URUGUAIANA /RS
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Nacional de Rústicos movimenta
o centro do Estado gaúcho
Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Antônio Martins Bastos Neto

“M

eu foco principal
para a premiação
dos animais, além
de todos os aspectos técnicos
e de caracterização racial, foi
a padronização dos lotes”,
definiu o jurado Antônio Martins Bastos Neto, responsável
pela escolha dos campeões
da XI Exposição Nacional de
Rústicos Angus. A importante
mostra foi realizada de 10 a
20 de maio, durante o 26º Encontro das Raças Bovinas de
Corte (Encorte), no parque da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria, RS. E os 23 trios
e 10 animais individuais que
disputaram os julgamentos
não deixaram dúvidas sobre
o atual nível de qualificação
dos exemplares rústicos da
raça. Em síntese, a Estância
Tradição, de Santa Vitória do
Palmar, e a Cabanha Soldera, de Panambi, ambas do Rio
Grande do Sul, literalmente
roubaram a cena nas escolhas
do jurado.
Incluída no ano passado
no Ranking Nacional da Associação Brasileira de Angus,
o sucesso deste ano confirma
o status desta mostra de despontar como mais uma opção

para a mostra da gado rústico
no Brasil, depois da Expointer.
Realizada na região central
do Estado gaúcho, novamente
essa exposição atesta o acerto
da decisão da Associação Brasileira de 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,
cada vez mais importantes
para a área de produção.
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.
Nos machos
A Estância Tradição, da
Parceria Rotta Assis, conquistou o prêmio de Melhor Trio
de Machos PO e também PC.
Para os irmãos Assis, a vitória
dos trios foi uma conquista resultante do trabalho que reali-

zam o ano inteiro. “É preciso
conhecer os animais, a genética dos exemplares. É fundamental conhecer as matrizes,
porque cada vaca possui um
touro indicado para que do
acasalamento possa surgir o
animal que se está buscando”,
explica Rogério Assis.
O título de lote reservado
de grande campeão de machos
PO ficou com a Cabanha São
Xavier, propriedade do selecionador Caio Cezar Fernandez Vianna, em Tupanciretã,
RS. E o terceiro melhor lote
foi apresentado pela Cabanha
Soldera, dos irmãos Dilvani e
Ademir Soldera – leia-se Soldera Agropecuária, de Panambi, RS. Foi deles também o
melhor touro PO da exposição.
Já o trio reservado de machos
PC foi levado à julgamento na
mostra pela Estância Tradição, assim como o melhor touro PC. E a Cabanha Soldera
apresentou o terceiro melhor
trio de machos PC.
Nas fêmeas
A Cabanha Soldera conquistou os campeonatos de
trios vencedores de fêmeas PO
e PC, o título de lote reservado
de fêmeas PO e o de reservado de fêmeas PC, lote de onde
saiu a melhor fêmea PC da
exposição. O terceiro melhor
trio de fêmeas PO foi exposto
à julgamento pelo criador Eltair Tólio, da Cabanha Tólio’s
Farm, de Formigueiros, RS. E

a melhor fêmea Angus PO da
exposição foi também da Cabanha Soldera.
Para Dilvani Soldera (mais
conhecido entre os criadores
como Didi Soldera), a genética, a alimentação e o manejo
dos animais são pontos fundamentais ao sucesso. “Nós alternamos e incrementamos a
alimentação de campo, acrescentando pastagem e suplementação”, revela.
Nos individuais
Durante a Nacional de
Rústicos Angus também foi
realizado o julgamento de animais individuais. Caio Vianna,
da Cabanha São Xavier, expos
a melhor fêmea rústica PO.
E o melhor macho PO foi um
exemplar da Estância Tradição, da Parceria Rotta Assis.
Ao final dos julgamentos,
os criadores confraternizaram
em coquetel organizado pela

Associação Brasileira de Angus e Comissão Angus Jovem.
Na ocasião, foi feita degustação de carne Angus, acompanhada de vinho Angus.
Mini Curso Angus
No Centro de Convenções
da UFSM, no parque, a Angus
promoveu na manhã do dia 17
de maio um Mini Curso abordando as principais ações da
entidade. Ministrado pelo inspetor técnico da Angus Luiz
Walter Ribeiro, no Mini Curso, além de apresentar a entidade, o técnico falou sobre
os critérios de qualidade que
os jurados buscam na avaliação dos animais rústicos, e
como os jurados e secretários
devem conduzir a avaliação.
Na plateia, mais de 50 participantes que se inscreveram
antecipadamente, entre técnicos, criadores e especialmente
estudantes.

Luiz Walter Ribeiro foi palestrante do Mini-Curso no Encorte

24

Maio/Junho de 2017

Angus@newS

EXPOSIÇÕES

Angus Jovem presente no Encorte

A
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XI Exposição Nacional
de Rústicos Angus e o 26º
Encontro das Raças Bovinas (Encorte) também contaram com uma eficiente atuação
dos membros da Angus Jovem
Centro, que congrega a região
de Santa Maria e municípios
vizinhos, juntamente com representes das alas jovens do
Sudeste e da Campanha. Dedicados a divulgar a raça e ampliar as adesões para as alas
jovens, os participantes da Angus Jovem Centro montaram
até um estande durante todo
o período da exposição. No
local, além de recepcionarem
os participantes e visitantes,
fornecendo informações sobre
o evento, também realizaram
a venda de bonés, chaveiros e
itens relacionados à raça, com
o objetivo de arrecadar fundos
para a realização de futuras giras técnicas ainda no decorrer
deste ano.
Paralelamente a esta atividade, foram também incansáveis no apoio com os animais
durante a exposição, auxiliando
nas mangueiras e ao jurado durante as escolhas dos campeões
do certame.
A veterinária e inspetora
técnica da Angus, Ana Paula
Neves, membro da ala Jovem
Centro, destaca o interesse de
muitos jovens que visitaram a

Além de atuar na parte técnica do Encorte os jovens participararm do leilão Doses do Bem e arrecadaram fundos para giras futuras

exposição, em conhecer com
mais profundidade o trabalho
realizado pelas alas jovens e as
potencialidades da raça Angus.
“Nós passamos um vídeo sobre
a gira técnica que realizamos
ano passado, o que animou e
atraiu muitos interessados”,
relatou Ana Paula. A técnica
aproveitou para anunciar a
próxima gira, já programada
para dezembro deste ano, para
a região da fronteira oeste gaúcha. Também informou sobre
uma excursão que deverá acontecer no mês de setembro.
A propriedade a ser visitada
será a Agropecuária Soldera,
no município de Panambi, RS.
Neste dia de campo, os participantes vão conhecer o sistema
de integração lavoura/pecuária,
realizado naquela propriedade.
Ana Paula destaca que a ala
Jovem Centro pretende partici-

par de todos os eventos que for
possível no decorrer deste ano.
Doses do Bem
Durante o coquetel de confraternização e entrega de
prêmios aos participantes que
tiveram animais campeões na
mostra, realizado na noite de
17 de maio, a ala jovem promoveu o leilão “Doses do Bem”.
Na ocasião foram leiloadas
100 doses de sêmen que os
jovens conseguiram como doação, junto à Central Alta Genetics. A venda de 100% da oferta resultou num faturamento de
R$ 2, 7 mil. E com alto espírito
humanitário e de solidariedade,
a ala jovem doou parte dessa
quantia (R$ 1.000,00), para o
Centro de Apoio à Criança com
Câncer, entidade beneficente de
Santa Maria. O restante será
guardado para futuros even-

tos e giras a serem realizadas,
informou Giovani Busanello,
outro coordenador da Angus
Jovem Centro.
Ele avalia que o evento ficou acima do esperado tanto
na participação dos membros
da ala, auxiliando nas atividades junto à raça, quanto na
receptividade que receberam
de visitantes, o que resultou na
adesão de mais jovens para as
fileiras do movimento.
A Angus Jovem Centro vai
participar da Semana Acadêmica da Universidade Federal
de Santa Maria, no final de
junho, informa Busanello. Na
ocasião irão apresentar os objetivos e as realizações desses
grupos de jovens da raça Angus, aos estudantes da faculdade de veterinária. Ele avisa
também que já foi fechada
uma parceria para o Encorte

do próximo ano, e que o material para a gira técnica, programada para este ano, está sendo
preparado e será apresentado
na Expointer.
O técnico de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, avaliou
o evento como de alto nível,
apresentando o que se tem
de melhor na genética Angus.
Ele elogiou a participação das
alas jovens presentes no evento, seu trabalho e dedicação
incansáveis, e a realização do
leilão de doses de sêmen, com
a doação de parte da receita a
uma causa nobre - o tratamento de crianças com câncer. “A
participação desses jovens foi
extremamente importante no
evento”, orientando e informando as pessoas e prestando
todo o tipo de apoio aos criadores e técnicos envolvidos com
o evento.

Grande Campeão Fêmea PO

Reservada Grande Campeã Fêmea PO

Terceiro Melhor Lote Fêmea PO

Melhor Fêmea PO

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho PO

Melhor Macho PO
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Grande Campeão PC

Reservado de Grande Campeão PC

Terceiro Melhor Lote PC

Melhor Touro PC

Lote Grande Campeã PC

Lote Reservada de Grande Campeã PC

Grande Campeã PC

Melhor Vaca Individual

Dados dos Animais Campeões da XI Nacional de Rústicos
Fêmeas PO
Trio Grande Campeão
Nome: SOLDERA 5252 RESOURCE Nasc: 06/07/2015 Idade:
680 Dias - 22 meses Peso: 596
Nome: SOLDERA 5204 T. BRAND NAME Nasc: 23/06/2015
Idade: 693 Dias - 23 meses Peso: 554
Nome: SOLDERA 5014 RESOURCE Nasc: 06/05/2015 Idade:
741 Dias - 24 meses Peso: 564
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Trio Reservado de Grande Campeão
Nome: SOLDERA 5055 CINCH Nasc: 05/06/2015
Idade: 711 Dias - 23 meses Peso: 600
Nome: SOLDERA 5123 CINCH Nasc: 26/05/2015
Idade: 721 Dias - 24 meses Peso: 549
Nome: SOLDERA TE5115 CINCH Nasc: 25/05/2015
Idade: 722 Dias - 24 meses Peso: 592
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Terceiro Melhor Trio
Nome: TÓLIO TE222 FORMIGA Nasc: 24/09/2015 Idade: 600
Dias - 20 meses Peso: 502
Nome: TÓLIO TE231 FOLIA Nasc: 24/09/2015
Idade: 600 Dias - 20 meses Peso: 475
Nome: TÓLIO TE230 FAVORITA Nasc: 20/09/2015
Idade: 604 Dias - 20 meses Peso: 500
Criador e Expositor: ELTAIR TÓLIO
Estabelecimento: TOLIO´S FARM Cidade: FORMIGUEIRO / RS
Melhor Fêmea PO de Trios
Nome: SOLDERA 5055 CINCH Tat: 5055 Registro: O188779
Nasc: 05/06/2015 Idade: 711 Dias - 23 meses Peso: 600
Pai: SAV CINCH 1248 Est. Gest.: Prenha GND: 2.04
Mãe: ISA 1093 CANYON ZORZAL GNS: 10.75
IND. D: 21.95 DECA IND D.: 1 IND. F: 15.75
DECA IND F.: 1
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Fêmeas PC – Trio Grande Campeão
Nome: SOLDERA 6049 HARRY Nasc: 03/05/2016
Nome: SOLDERA 6091 NEW DIRECTION Nasc: 02/05/2016
Nome: SOLDERA 6030 NEW DIRECTION Nasc: 24/04/2016
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS

Fêmeas PC – Trio Reservado de Grande Campeão
SOLDERA 5181 NET WORTH Nasc: 07/06/2015
Idade: 709 Dias – 23 meses Peso: 628
SOLDERA 5084 NET WORTH Nasc: 18/05/2015
Idade: 729 Dias - 24 meses Peso: 620
SOLDERA 5039 BISMARCK Nasc: 09/05/2015
Idade: 738 Dias - 24 meses Peso: 580
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Melhor Fêmea PC de Trios
SOLDERA 5181 NET WORTH Tat: 5181 Registro: C393715
Nasc: 07/06/2015 Idade: 709 Dias – 23 meses
Est. Gest.: Prenha Peso: 628
Pai: SAV NET WORTH 4200 Mãe: ISA 0811 HORNERO
IND. D: 7.73 GNS: 4.71 DECA IND D.: 2
GND: 5.26 IND. F: 10.53 DECA IND F.: 1
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Machos PO
Trio Grande Campeão
TRADIÇÃO T61 Nasc: 20/10/2015
Idade: 574 Dias - 19 meses Peso: 675
TRADIÇÃO T68 Nasc: 17/10/2015
Idade: 577 Dias - 19 meses Peso: 728
Nome: TRADIÇÃO T69 Nasc: 22/08/2015
Idade: 633 Dias - 21 meses Peso: 684
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA PALMAR/RS
Trio Reservado de Grande Campeão
SÃO XAVIER 2030 LAFAYET TE Nasc: 09/06/2015
Idade: 707 Dias - 23 meses Peso: 660
SÃO XAVIER 2020 LORENZO Nasc: 28/05/2015
Idade: 719 Dias - 23 meses Peso: 656
SÃO XAVIER 2018 LADINO Nasc: 28/04/2015
Idade: 749 Dias - 24 meses Peso: 666
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Terceiro Melhor Trio PO
SOLDERA 5070 ANGUS VALLEY Nasc: 14/05/2015
Idade: 733 Dias - 24 meses Peso: 688
SOLDERA 5050 CINCH Nasc: 11/05/2015

Idade: 736 Dias - 24 meses Peso: 718
SOLDERA 5006 ANGUS VALLEY Nasc: 05/05/2015
Idade: 742 Dias - 24 meses Peso: 684
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI /RS
Melhor Touro Individual

Melhor Macho PO de Trios
SOLDERA 5006 ANGUS VALLEY Tat: 5006
Registro: O188770
Nasc: 05/05/2015 Idade: 742 Dias - 24 meses Peso: 684
Pai: SAV ANGUS VALLEY 1867 Perímetro Escrotal : 43
GND: 2.24
Mãe: ISA 1204 PREDESTINED T ZORZAL GNS: 7.07
IND. D: 14.20 DECA IND D.: 1 IND. F: 14.31
DECA IND F.: 1
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Machos PC
Trio Grande Campeão
TRADIÇÃO 2283 Nasc: 12/06/2016 Idade: 338 Dias - 11 meses
TRADIÇÃO 2281 Nasc: 10/06/2016
Idade: 340 Dias - 11 meses
TRADIÇÃO 2282 Nasc: 22/05/2016
Idade: 359 Dias - 11 meses
TRADIÇÃO 2280 Nasc: 04/05/2016
Idade: 377 Dias - 12 meses
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Trio Reservado de Grande Campeão
TRADIÇÃO 2202 Nasc: 17/09/2015
Idade: 607 Dias - 20 meses
TRADIÇÃO 2213 Nasc: 14/09/2015
Idade: 610 Dias - 20 meses
TRADIÇÃO 2207 Nasc: 02/09/2015
Idade: 622 Dias - 20 meses
TRADIÇÃO 2204 Nasc: 25/08/2015
Idade: 630 Dias - 21 meses
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

Terceiro Melhor Trio PC
SOLDERA 5108 RESOURCE Nasc: 22/05/2015
Idade: 725 Dias - 24 meses
SOLDERA 5041 BISMARCK Nasc: 11/05/2015
Idade: 736 Dias - 24 meses
SOLDERA 5015 NET WORTH Nasc: 06/05/2015
Idade: 741 Dias - 24 meses
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA Cidade: PANAMBI/RS
Melhor Macho PC de Trios
Nome: TRADIÇÃO 2213 Tat: 2213 Registro: C396570
Nasc: 14/09/2015 Idade: 610 Dias - 20 meses
Pai: TRADIÇÃO 1828
Mãe: TRADIÇÃO A709
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Individuais
Melhor Fêmea PO INDIVIDUAL
Nome: SÃO XAVIER 1979 CUBA LIBRE Tat: 1979
Registro: O192392
Nasc: 26/02/2015 Idade: 810 Dias - 27 meses
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR
Mãe: SÃO XAVIER 1579 CUBA LIBRE
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Melhor Macho PO INDIVIDUAL
Nome: TRADIÇÃO T73 Tat: T73 Registro: O190739
Nasc: 27/10/2015 Idade: 567 Dias - 19 meses
Pai: TRADIÇÃO FIV T06 ZORZAL TE
Mãe: TRADIÇÃO TE A674
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
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ExpoCampos: primeira ranqueada
Organizada pelo Núcleo Catarinense de Criadores de Angus,
a mostra da raça, a primeira exposição ranqueada pela Associação Brasileira de Angus na
cidade de Campos Novos, SC, a
XII ExpoCampos foi realizada
de 19 a 21 de maio, no parque
de exposições Leônidas Rupp.
Tradicional feira agropecuária
daquela região, a mostra contou com 72 animais de argola,
entre machos e fêmeas, todos
exemplares integrantes do rebanho de quatro propriedades. Os
campeões foram selecionador
pelo experiente inspetor técnico da Angus Antônio Francisco
Chaves Neto, o Toninho, baseado
no Paraná.
“Foi um esforço dos produtores de genética para levar os

Fotos: Divulgação/Angus

Grande Campeão

melhores exemplares da raça
à exposição”, garantiu o presidente do Núcleo Catarinense
de Criadores de Angus, Dorival
Borga. Segundo ele, a região de
Campos Novos, no meio oeste
catarinense, registra forte incentivo à pecuária. O diretor de marketing do Núcleo, Nelson Serpa,
mostrou-se surpreendido pelo
bom número de animais Angus
já na primeira participação da
raça na ExpoCampos.

Os inspetores técnicos Angus Vinicius Faria (e) e Samuel de Bortolli (d)
e o jurado Antônio Chaves

Reservado de Grande Campeão

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Dados dos animais campeões da ExpoCampos
Grande Campeão Macho
Nome: BF GOLIAS DA BRASIL FLORESTAL TE346
Tat: TE346 Registro: O180309
Nasc: 08/08/2014 Idade: 1014 Dias - 33 meses
ALT: 1,40
Pai: SAV NET WORTH 4200 Perímetro Escrotal : 43
Peso: 1034
Mãe: SA G5836-G2342-191 Ponderal: 1020
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI DENTE: 4
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC
Reservado Grande Campeão Macho
Nome: AB 383 TRAPICHE
Tat: 383 Registro: O194625
Nasc: 07/10/2015 Idade: 589 Dias - 19 meses
ALT: 1,36
Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE Perímetro
Escrotal : 43 Peso: 741
Mãe: AB 56 ELEGÂNCIA TE Ponderal: 1260
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA DENTE: DL
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC

Terceiro Melhor Macho
Nome: TE 290H DA 3 MARIAS - PRIORITY
Tat: TE290 Registro: O201104
Nasc: 28/06/2016 Idade: 324 Dias - 10 meses
Dep. Final: ALT: 1,24
Pai: SAV PRIORITY 7283 Perímetro Escrotal : 35
Peso: 505
Mãe: BF BONECA DA BRASIL FLORESTAL Ponderal: 1560
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA DENTE: DL
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS
Cidade: VIDEIRA /SC
Grande Campeã Fêmea
Nome: AB268 JAVA TE
Tat: TE268 Registro: O183085
Nasc: 22/06/2014 Idade: 1061 Dias - 35 meses
Alt: 1,35
Pai: TRES MARIAS 5887 HORNERO TE
Est. Gest.: Prenha Peso: 737
Mãe: AB 54 ESPANHOLA TE Ponderal: 690
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA DENTE: 6
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC

Reservada Grande Campeã Fêmea
Nome: AB 360 LORENA
Tat: 360 Registro: O194626
Nasc: 09/11/2015 Idade: 556 Dias - 18 meses
ALT: 1,26
Pai: TRÊS MARIAS 9265 CANDE 8328 TE Est. Gest.:
Prenha Peso: 558
Mãe: AB PRISCILLA 134 TEI Ponderal: 1000
Criador: NELSON ANTÔNIO SERPA
Expositor: NELSON ANTÔNIO SERPA DENTE: DL
Estabelecimento: FAZENDA ÁGUA BOA
Cidade: CAMPOS NOVOS /SC
Terceira Melhor Fêmea
Nome: IA 302H DA 3 MARIAS - QUEBRACHO
Tat: IA302 Registro: O198558
Nasc: 21/07/2016 Idade: 301 Dias - 10 meses
ALT: 1,15
Pai: TRES MARIAS 5839 QUEBRACHO TE Est. Gest.:
Vazia Peso: 398
Mãe: DALA TBI80 DA 3 MARIAS- BRIGADIER
Ponderal: 1320
Criador: DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA DENTE: DL
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS
Cidade: VIDEIRA /SC

Expoingá destaca carne Angus

Este ano o município paranaense de Maringá, a terceira maior
cidade daquele estado, com mais
de 400 mil habitantes e comemorando 70 anos de existência, promoveu, através de sua Sociedade
Rural, a 45ª edição da Exposição
Feira Agropecuária, Industrial e
Comercial de Maringá (22ª Internacional). O evento, realizado no
parque internacional de exposições Francisco Feio Ribeiro, mais
uma vez foi palco para grandes
negócios, eventos de difusão de

conhecimento e tecnologia, entretenimento, lazer e fortalecimento
da economia local e regional. A
feira ocorreu de 4 a 14 de maio,
sob o tema “Uma trajetória de
sucesso”, com presença marcante da carne Angus e do Programa Carne Angus Certificada. Os
técnicos do Programa, Gabriel
Beltrão e Luciane Dalla Vechia,
explicaram como funciona o pro-

Maria Iraclézia: a Carne Angus brilhou na Expoingá

grama e responderam a dúvidas
do público.
Segundo a presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM),
Maria Iraclézia de Araújo, embora não tenha havido a presença de
animais Angus na mostra deste
ano, a Carne Angus e o Programa
Carne Angus Certificada foram
os grandes destaques, tanto do
Espaço da Carne Gourmet quanto do painel Vitrine da Carne, que
teve apresentação do especialista
Marcelo Conceição, mais conhecido como Marcelo Bolinha.
Espaço Gourmet
Maria Iraclésia relatou que
no Espaço Gourmet, um restaurante planejado especificamente
para a exposição, a carne Angus
fornecida pela CooperAliança
Carnes Nobres, parceira do Programa Carne Angus Certificada,
foi o ponto alto, impressionando
empresários, autoridades e criadores recepcionados no local. O
ponto foi criado para presentar

ao público como se dá o processo
de produção, de sanidade e nutrição animal para se obter as carnes nobres e certificadas para o
mercado consumidor. “E o brilho
da carne Angus nem poderia ser
diferente, porque afinal de contas
a carne Angus é a Ferrari das carnes bovinas”, ilustrou a dirigente.
Já para Luciano Ducat, do
marketing da CooperAliança,
foi a primeira vez que a mostra
apresentou um espaço direcionado à carne. “A ideia foi excelente
e chamou muita atenção”, disse
ele, observando que no local eram
passadas aos interessados todas
as informações sobre o Programa
Carne Angus.
Ducat informou que na Vitrine da Carne, Marcelo Bolinha
desossou duas carcaças Angus
sob os olhares atentos do público.
Uma dessas carcaças foi doada
ao evento pela CooperAliança e a
outra pela Bassi Alimentos, uma
boutique de carnes de Maringá.
“Angus sempre gera o interesse

dos produtores, que querem saber
todos os detalhes sobre o programa”, disse Luciano.
Muitas atrações
A Expoingá 2017 contou
com cerca de mil expositores, 7,5
mil animais, dezenas de cursos
e eventos técnicos, oito shows
de grandes cantores nacionais,
mais de 70 atrações culturais
regionais, seis eventos sociais e
apresentou diversos lançamentos
de produtos nas linhas de maquinários agrícolas, automotivo, indústria, comércio e serviços, além
das novidades e ainda três noites
de rodeios, que fecharam a programação da feira. “Foi uma Expoingá que demonstrou o quanto
o segmento do agronegócio contribui para o desenvolvimento da
economia do nosso País e região.
Sem dúvida, uma grande vitrine
para a exposição e comercialização de produtos”, concluiu a
presidente da Sociedade Rural
de Maringá.
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Visita técnica da CNA

A

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) realizou no dia 9
de maio, no frigorífico JBS, em
Campo Grande, MS, uma rigorosa
visita técnica, a cargo do veterinário e coordenador de Protocolos
de Rastreabilidade da entidade,
Paulo Vicente Costa. A visita teve
como foco a realização de uma
criteriosa inspeção envolvendo todos os procedimentos de abate e
certificação do Programa Carne
Angus. Conforme o profissional,
este tipo de ação está previsto no
memorial do Programa de Carne
Angus Certificada. “A CNA, como
entidade gestora dos Protocolos
de Rastreabilidade e Adesão Voluntária, estabelecido pelo Decreto n° 7.623/2011, poderá realizar
visitas de acompanhamento para
verificar o bom andamento do
Programa”.
As verificações levam em
consideração as garantias que a
Associação Brasileira de Angus
estabeleceu através de dois do-

cumentos, o Memorial Descritivo do Programa Carne Angus
Certificada, onde são detalhadas
as garantias para a obtenção de
cortes cárneos de alta qualidade,
e o Manual Operacional, que detalha os procedimentos adotados
no frigorífico para assegurar as
garantias do Programa.“A visita
técnica observou, in loco nos frigoríficos credenciados, que o que
está descrito no Memorial está
realmente sendo executado da
maneira determinada pelo Manual”, esclarece Costa.
Pontos críticos
da operação
Os principais pontos verificados foram: visualização dos animais no curral de observação do
frigorífico com a desclassificação
dos fora do padrão racial determinado pelo Programa, além da
avaliação prévia da cobertura de
gordura; avaliação da fixação do
batoque (chifre rudimentar), na
estrutura óssea do crânio, desclas-

sificando aqueles que possuem
batoque fixado à estrutura óssea.
O técnico da Angus, responsável
pela certificação, faz a análise
visual e tátil dos batoques; avaliação do sexo dos animais (macho
inteiro, macho castrado e fêmea),
e da idade através da cronologia
dentaria, desclassificando os que
estão fora do que preconiza o
Programa e, entre outros critérios, a avaliação da cobertura de
gordura que está intimamente ligada à maciez dos cortes a serem
produzidos.
Paulo Costa explica ainda que,
“além da verificação desses itens,
é realizada análise documental,
que deve conter os registros dos
procedimentos realizados e onde
deve constar a data e o profissional destacado para a atividade”.
O técnico da CNA avaliou que os
resultados foram positivos, satisfatórios, uma vez que todos os
itens são seguidos à risca pelo
corpo técnico do Programa Carne
Angus Certificada.

Angus de Outono consolidado
Apesar das fortes chuvas que
ocorreram por todo o Estado
gaúcho e que impediram a realização do remate do III Angus de
Outono, na data do evento, dia
27 de maio, a promoção do Núcleo Centro Angus, no parque do
Sindicato Rural de Cachoeira do
Sul, alcançou novamente grande
êxito, o que na opinião do veterinário e selecionador de Angus
Dimas Rocha, presidente do núcleo e principal organizador do
encontro, mostrou que o Angus
de Outono de Cachoeira do Sul
está consolidado. No CTG José
Bonifácio Gomes, ocorreram as
palestras programadas, discussões e confraternização da ativi-

dade pecuária e da raça Angus.
“O evento marcou um momento
positivo frente aos novos desafios que estamos enfrentando na
agropecuária”, disse o Inspetor
técnico da Angus e dirigente do
núcleo, Dimas Rocha.
Bom público nas palestras
Na abertura, Dimas Rocha
apresentou a nova diretoria
do Núcleo, eleita para o biênio
2016-2017: Dimas Rocha – Dir.
Presidente; Luis Henrique Sesti – Dir. Vice-presidente; Camila
de Lara - Dir. Secretária; Angelo Zanella – Dir. Financeiro;
Vinicius Porto – Dir. Eventos
e Marketing; Conselho Fiscal

– Rubem Kury, Raul Ritter e
Volnei Nemitz. “Otimização de
resultados na pecuária de corte em pastagens de inverno no
RS” foi o tema abordado pelo
veterinário Eduardo Madruga. Já o prof. Ricardo Oiagen
abordou o “Mercado da Carne
Bovina: Case Boletim da Pecuária”. O moderador, Danilo
Sant`ana, conduziu os trabalhos,
mantendo palestrantes e público
sintonizados para uma melhor
compreensão dos temas. A mesa
redonda acrescentou à discussão
relatos locais através do agrônomo Dirceu Nöller, da Emater, e
do produtor Fernando Cantarelli, do Sindicato Rural.

Zechlinski assume Sindicato
Rural de Rio Grande
O ex-diretor de Marketing
da Associação Brasileira de
Angus, selecionador de Angus
Ronaldo Zechlinski de Oliveira (leia-se Cabanha Arandú,
em Rio Grande) foi empossado
no dia 26 de maio como novo
presidente do Sindicato Rural
de Rio Grande, RS. A cerimônia, que ocorreu no parque de
exposições Felinto Eládio da
Silveira, foi prestigiada por

autoridades e lideranças rurais
daquela expressiva região do
estado gaúcho.
Enfatizando a crescente
importância do agronegócio no

cenário brasileiro, ao falar sobre suas metas, Zechlinski revelou sua preocupação com o
viés ecológico que se abate sobre o município, que tem mais
de 51% de sua área comprometida. Mas foi enfático em
afirmar que sua gestão dará
máxima importância e apoio à
produção primária e aos produtores. “Eles são a alma do
agronegócio”, sentenciou.

Leilão Revolution fatura
quase R$ 3,8 milhões
Mais uma vez foi sucesso, com
pista limpa, o Leilão Revolution,
realizado dia 7 de maio pelas cabanhas Ave Maria e Corticeira,
de São Borja; Cia Azul, Estância
Quatro Folhas e Rincon del Sarandy, de Uruguaiana e Estância
Silêncio e Tradição Azul, essas
respectivamente de Alegrete e
Rosário-Quaraí, RS. O pregão virtual contou com transmissão do
Canal Rural e foi conduzido pela
Programa e pela Parceria Leilões,
reunindo os compradores no Vermelho Grill, em Porto Alegre.
A oferta de Angus, Brangus,
Hereford e Braford foi toda negociada. As 70 fêmeas prenhas
puxaram média de R$ 3.721,08 e
os 457 machos registraram média
de R$ 5.251,64, sendo a grande

maioria (85%) de 18 meses de
idade. O pregão faturou um total
de R$ 3.776.800,00, com vendas
realizadas para investidores do
Rio Grande do Sul (40% dos negócios), Paraná, São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.
“É um remate que se consolida como um grande fornecedor
de animais para serem terminados
nos locais de utilização, onde todos ganham: o vendedor, que antecipa receita, mas principalmente o comprador, que desembolsa
menos, barateia o frete e aclimata
seus reprodutores na propriedade
onde eles vão trabalhar”, avalia
um dos organizadores do leilão, o
selecionador Reynaldo Titoff Salvador, da Cia Azul.

Leilão Padre Reus
Com média de R$ 6.342,00,
os touros de dois e meio anos puxaram os negócios do leilão virtual da Fazenda Padre Reus, no
dia 14 de maio. Propriedade do
criador Jorge Aristídes Argerich
do Amaral, de Alegrete, RS, o pregão virtual alcançou faturamento
de R$ 876.240,00, com a venda
de 253 exemplares da raça Angus.
Nas fêmeas, as vacas paridas foram o destaque, cravando média
de R$ 5.238,00. Realizado pela
Programa Leilões e a Parceria
Leilões, com transmissão ao vivo
pelo Canal Rural, o evento contou
com a chancela da Associação
Brasileira de Angus.
Segundo Jorge do Amaral,
a chancela da Angus foi decisiva
para o sucesso do evento, que se-

gundo ele superou as suas expectativas, movimentando compradores dos estados do RS, SC, PR,
SP, MG, MT e MS. “Tivemos até
um investidor da Bolívia, o que me
deixou muito contente”, apontou.
Negociamos praticamente a totalidade da oferta", comemorou.
Após o leilão, que equilibrou o
número de animais e liberou campo, a Padre Reus ficou com um
plantel de 200 animais, em sua
maioria PO. “Escolhi selecionar
Angus pela docilidade dos animais,
suas características de produzir
uma das melhores carnes do mundo e também pelo marketing da
Associação de Angus, que considero uma das mais atuantes entidades de raça do País”, acrescentou
Jorge do Amaral.

Angus lamenta morte
de Isadora Pötter

A Associação Brasileira de
Angus lamenta
o
falecimento
de Isadora Hermann Pötter, aos
34 anos, ocorrido em 8 de junho,
em Dom Pedrito,
RS. Símbolo de
juventude e empreendedorismo, Isadora, que ocupava o cargo de vice-presidente

do Sindicato Rural
de Dom Pedrito,
foi parceira da
Angus em diversos
projetos, como na
produção de Vinho
Angus, através da
empresa da família, a Guatambu
Estância do Vinho.
Era
advogada,
sommelière, e uma das sócias da
Estância Guatambu.
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Estamos avaliando e priorizando
a genética nos processos de seleção?

Por Marcelo
Maronna Dias

Q

uando conversamos com
pecuaristas e técnicos,
sentimos uma crescente
preocupação sobre o tema de
gestão com foco nos custos de
produção. Neste sentido, constatamos uma associação com
resultados reprodutivos como
sinônimo de eficiência de produção em pecuária. Talvez isto se
deva, ao fato de que acreditamos
que a viabilidade econômica de
um sistema de produção de carne passa por uma reprodução
eficiente e que os incrementos de
produtividade em gado de corte
estão intimamente relacionados
com a eficiência reprodutiva dos
rebanhos gerando um maior número de vacas prenhes e maior
lucratividade.
Relacionamos as fazendas
de cria que apresentam baixas
taxas de prenhez, a baixos índices de produtividade, mesmo

sabendo que, o manejo de cada
propriedade é fundamental para
que as vacas tenham uma adequada condição nutricional no
pré e pós-parto, visto que, o meio
exerce grande influência sobre
os resultados.
Falando em gestão, temos
que refletir sobre viabilidade
econômica, sendo fundamental
conhecer os custos de produção
para atingir os almejados resultados reprodutivos que tanto
falamos. Na busca destes, estabelecemos planos sanitários
adequados para obter e manter
a saúde animal, utilizamos biotécnicas da reprodução, manejamos as vacas de cria no intuito
de atingir uma condição corporal adequada e investimos na
formação e capacitação da mão
de obra, parte fundamental do
sucesso destes processos.
Em artigos anteriores, mostramos uma idéia de custos de
uma prenhez obtida por touro e
por inseminação. Vimos que os
custos de uma prenhez se equivalem, mas será que estamos
dando real valor aos ganhos que
podemos estabelecer com uso
adequado de uma genética aditiva com touros avaliados? Dentre
algumas vantagens da inseminação podemos citar a oportuni-

dade de escolher um touro que
estabeleça maior facilidade de
partos e baixo peso ao nascer
para utiliza-los em novilhas, já
na IATF as sincronizações de
partos, mais partos no início da
temporada, vantagens sanitárias
e o ganho genético por utilizar
touros provados de origens diferentes e distantes.
Em muitas propriedades, observa-se que as novas gerações de
produtores estão sendo inseridas
neste contexto e novos recursos
sendo utilizados como ferramentas de seleção. Em particular o
acesso à internet tem facilitado
entendimento destas informações, além da velocidade, que
as mesmas são obtidas. Porém,

quando analisamos os custos nos
processos de seleção, em que lugar nas prioridades colocamos a
genética? Pergunto isto porque
falamos de gestão de pessoas,
de custos alimentação, de sanidade, mas será que não estamos
deixando a escolha da genética
que vamos utilizar em um grau
de importância que deveria? Vários estudos mostram que o custo com sêmen é muito pequeno
dentro de um sistema, no entanto, por achar que estamos muito
bem servidos de genética em nossos programas de seleção talvez
deixemos de priorizar a escolha
da mesma. Isto pode ocorrer as
vezes, não só pelo valor da dose,
mas por não utilizar corretamente a gama de informações que temos a disposição para pesquisar
a melhor opção.
Por esta facilidade de acesso as informações, espero que
esta nova geração de técnicos e
produtores coloquem a escolha
genética de seus rebanhos como
prioridade. Neste sentido está
norteado o esforço da CRI em
oferecer sêmen de touros provados e avaliados sendo interessante comparar-se animais que
sejam avaliados em programas
de vários indivíduos aumentando
a confiabilidade.

Falando sobre ferramentas,
a CRI oferece aos criadores
o PregCheck que é um selo do
programa de fertilidade e concepção dos touros que ranqueia
os touros da bateria segundo seu
desempenho nas taxas de concepção e lançará o ReproCheck
que consiste em um software
de gestão e controle de dados
de reprodução focado em IATF.
Este permitirá extrair relatórios reprodutivos de IA e IATF,
ao desempenho de concepção e
fertilidade dos touros e desempenho dos inseminadores.
Como em todos os anos, a
CRI já disponibiliza para os
criadores, o catálogo de corte
Taurino 2017 (figura 1).
A melhor opção não tem
nada a ver com preço, mas com
a responsabilidade de fazer a
melhor escolha. Tenho convicção
que quando priorizamos a utilização de uma genética adequada
e aditiva vamos colher resultados
satisfatórios sem nunca esquecer
os pilares básicos de produção
onde a mesma associada ao manejo, alimentação e sanidade nos
levarão a uma equação positiva
de produtividade.
Médico veterinário – Supervisor
da CRI Genética Brasil no RS/SC.
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Um gentleman
no agronegócio

Foto: Elias Pizarro / Divulgação

Fotos: Acervo particular/Divulgação

Por Marina Corrêa

Quando o campo está no sangue, nem anos
envolto a uma selva de pedras consegue
apagar hábitos, gostos e costumes campeiros.
Que o diga Carlos Alberto Martins Bastos, o
Cabeto (apelido designado pelos irmãos ainda
na infância), que está fisicamente instalado
na capital paulista, mas com a mente voltada
para os campos verdes, povoados de robustos
exemplares Angus e Crioulos, da sua Estância
Itapitocai, na longínqua Uruguaiana, fronteira
oeste do Rio Grande do Sul, aliás o berço da
raça Angus no Brasil.
Cabeto Bastos com um dos netos e no Leilão Santa Causa, em Uruguaiana

E

stá certo que, embora se
envolva de longe com as
questões da estância, pelo
menos dois meses por ano, a
saudade da terra em que nasceu fala mais alto e Cabeto “se
muda” de mala e cuia para a
sua propriedade. Vendo os animais de perto, os cruzamentos,
montando na criação de Crioulos e cavalos de pólo, acompanhando a lavoura de arroz e
vendo o por do sol da varanda
larga da casa principal da estância, e palmeando uma cuia
da chimarrão, ele desfruta da
companhia de um dos quatro
filhos que desde muito jovem
optou por ficar na lida em ter-

ras gaúchas, Angelo Antonio,
que cuida in loco da produção
e administração da estância durante o ano todo.
E a fórmula tem dado certo. Há oito anos os remates da
Itapitocai resultam em pista
limpa. No último abril, as 600
vacas vazias e os 400 terneiros
certificados Angus ofertados,
em mais um remate de produção promovido pelo estabelecimento, foram 100% negociados. Ou seja, a crise, para quem
produz e oferta qualidade no
setor agropecuário, ainda não
chegou.
“Nós trabalhamos neste
segmento desde sempre. Por-

tanto, escutei toda a vida a
experiência familiar sobre as
inúmeras crises vividas em quase 200 anos de atividade neste
setor e sei que, culturalmente,
o timing de investir é muitíssimo importante. O único investimento permanente que não
deve ser influenciado por maus
momentos é o recurso humano,
pois sem este ativo (se podemos
chamar assim) todos os outros
podem ser comprometidos.
Treinar, motivar e remunerar
adequadamente devem ser objetivos permanentes. Administrar custos também tem que
ser outra meta presente não só
em momentos de dificuldades
do mercado, mas sempre estar
presente na gestão de qualquer
atividade”, ensina Cabeto, que
por muitos ano representou sua
família no comando do tradicional Grupo Ipiranga, hoje em
outras mãos.
O pensamento voltado às
pessoas é uma marca na trajetória de Cabeto e não um elemento discursivo, como alguns,
não o conhecendo bem, podem
pensar. Além do real investimento em pessoas, a exemplo

do que sua família tem feito
através dos tempos, a Estância
Itapitocai também participa de
várias iniciativas de solidariedade na região. Essa é uma preocupação constante na família
Bastos em prol de instituições
voltadas ao bem social da região. Em janeiro deste ano, a
Itapitocai chegou a promover
um leilão de Crioulos, o leilão
Santa Causa, onde 100% da
renda foi doada à Santa Casa
de Caridade de Uruguaiana.
Ele igualmente apoia iniciativas dos filhos em organização
de frequentes campanhas de
arrecadação de benesses a entidades da cidade.
Criação e seleção na veia
Carlos Alberto já nasceu no
meio campeiro. A Itapitocai é
um desmembramento da centenária Estância Nazareth, ocorrido na década de 1960. “Minhas lembranças quando de
guri, naquele chão, são as melhores possíveis. O convívio com
a família, a natureza, animais
e, principalmente, com o nosso
homem de campo, seus hábitos
e costumes na lida, marcaram

definitivamente o meu caráter”,
acredita.
O contato inicial com o
Angus foi com os touros do
criador de um campo lindeiro da Estância Nazareth (de
propriedade de Hermes Pinto). Segundo Cabeto, os Angus
passavam pelas barrancas do
arroio Itapitocai para cobrir
as vacas Shorthorn de seu avô,
Angelo Martins Bastos. “Cabe
ressaltar que nos anos 1950 a
empresa Irmãos Bastos Ltda.
adquiriu a Estância Camoaty,
da família Rieth, de porteira
fechada. Lembro que eram 5
mil hectares com toda a sua
povoação com gado puro Aberdeen Angus. No início dos anos
1960, meu pai, Luiz Martins
Bastos, herdou a Nazareth totalmente povoada com Shorthorn ou Durham. Assim que
pode, passou a entourar com
Red Angus (1962). E desde
então, passei a conviver e a reconhecer esta raça com todas
suas virtudes”, descreve.
Dos tempos de leiloeiro,
a perícia com os animais
Mas não basta ter nascido no campo para entender
como ele funciona. Na década de 1970 e parte da década de 1980, Cabeto foi ativo
leiloeiro. Antes, trabalhou em
um escritório de remates, na
parte de campo, loteando e
entregando animais bovinos e

Angus@newS

ovinos em eventos de milhares de animais. “Trabalhava
com pessoas muito capazes e
aprendi muito sobre negócios e
gado”, comenta. Como rematador, considera que leilões de
gado geral foram a sua melhor
escola. Bateu o martelo em
dezenas de feiras, exposições
e leilões de cabanhas. “Tenho
as melhores lembranças de todos os momentos que vivi, mas
para destacar uma venda, sem
falar em valores em função do
que representou para a raça
Crioula, o cavalo La Invernada Hornero adquirido pelos
meus primos Roberto e Flávio
Bastos Tellechea e o Dirceu
dos Santos Pons, marcou muito. Fui eu que tive o privilégio
e o desafio de vendê-lo, já que
foi para a Expointer consignado ao nosso Escritório Irmãos
Bastos Ltda. E valeu uma verdadeira fortuna à época”, lembra.
Cavalos sempre foram o
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xodó de Cabeto, exímio jogador
de pólo - ainda treina de duas a
três vezes por semana, embora
não mais participe de competições - e reconhecido investidor
do meio. Paixão passada aos
quatro filhos, que possuem um
time de pólo. Quando fala nos
filhos, Cabeto se enche de orgulho. “Já vivi momentos inesquecíveis como rematador, como
empresário. Mas o coração
bate mais forte quando lembro
dos meus quatro filhos vestindo
a camiseta do Brasil, representando nosso País na Copa das
Nações, jogando em Palermo,
na Argentina, cidade expoente
do pólo mundial”, conta ele,
com emoção.
De rematador à
empresário do petróleo
Seu espírito empreendedor,
aliado à relação de extrema
confiança estabelecida com
seu tio, o conhecido empresário
Chico Bastos, um dos princi-

pais gestores do Grupo Ipiranga, foram determinantes para
uma grande guinada em sua
vida. O menino nascido e criado na fronteira, tão envolvido
na criação, seleção, compra e
venda de animais, foi designado
pelo tio para o representar no
conglomerado Ipiranga. Assim,
Cabeto deixou o Rio Grande do
Sul rumo ao Rio de Janeiro, em
1985, então com três filhos e a
esposa, Mireya. Foi no Rio que
nasceu o quarto filho do casal,
o caçula Carlos Francisco (Cachico). Em 1987, por força dos
negócios, a família se mudou
para São Paulo.
Com a venda da Ipiranga,
em 2007, Cabeto é direto e
reto na mudança que representou em sua vida a venda do
controle do grupo no qual se
dedicara desde a indicação do
tio. “Tive mais tempo e mais
recursos para investir naqueles
nichos que uma estância permanentemente exige”, diz.
Hoje, Cabeto segue em São
Paulo, onde também moram
seus três filhos e quatro netas,
e mais uma acaminho (são oito
netos ao todo. Quatro deles estão em Uruguaiana). E, sim,
ele se diz ansioso pela chegada de mais netinhos(as) na
família. Mesmo nem todos os
filhos trabalhando diretamente
nos negócios agropecuários da
família, Cabeto diz que todos
contribuem, de alguma forma,
na gestão dos negócios.
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Com a esposa, filhos, noras e os oito netos juntos a campo

Tudo em seu
devido lugar
A administração da Estância
Itapitocai deve seguir como está,
com sua participação limitada
em terras gaúchas, mas muito
bem representada pela família.
Embora a família crie cavalos, ovinos, plante arroz e tenha
participação em plantação de
cítricos, o gado Angus segue sendo o carro chefe. Cabeto já fez
parte da diretoria da Associação
Brasileira de Angus e há anos
tem muito claras as qualidades
da raça. “A Angus tem sido um
exemplo de associação por todo
seu trabalho junto aos criadores,
invernadores, autoridades e indústria, fomenta, orienta, divulga
muito bem a raça que, no Brasil,
carece de muitas melhorias no
mercado da carne, onde já avançou bastante com a implantação
do Programa Carne Angus Cer-

tificada. Imagina que a raça está
aqui nos nossos campos desde o
início século XX e ainda estamos
buscando melhorias básicas de
negociação de um excelente produto, que outros países que produzem a raça estão bem à nossa
frente. Tudo passa por genética,
meio, e remuneração pelos frigoríficos”, acredita.
Não há planos de mudança para o Sul. A residência da
família deve continuar em São
Paulo, mas Uruguaiana não sai
da cabeça. “Uruguaiana é minha referência de vida. Tudo que
posso ser como homem devo às
boas influências que recebi deste
ambiente ímpar de minha terra,
terra de verdadeiros gaúchos.
Sempre repito (mas que demore a chegar este dia): Em Uruguaiana caiu meu umbigo e em
Uruguaiana quero deixar meu
couro”, afirma.

