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EDITORIAL

Trabalho em equipe

José Roberto
Pires Weber

A Associação Brasileira de Angus vive
um momento especial. Está bem organizada administrativamente, conta com uma
equipe motivada, tem bons programas e
serviços em andamento, cumpre corretamente o seu papel de defesa e fomento da
raça.
Complementarmente, o cenário da genética Angus é altamente positivo, com valorização dos reprodutores e terneiros, venda
de sêmen em alta e preferência dos criadores de gado puro europeu e dos que investem em cruzamento industrial com o zebu.
Assim, o que eu como presidente e meus

colegas de diretoria pelos próximos dois
anos podemos fazer? Manter o trabalho
correto que está sendo feito e contribuir
com nossa experiência e conhecimento de
dirigentes para aprimorar algumas ações,
criar outras e assim ajudar o Angus a manter esse excelente desempenho.
Da mesma forma, esta gestão está
aberta à contribuição dos criadores que,
como nós, objetivam fortalecer ainda mais
o Angus no País.
Nesse sentido, estive em Avaré, SP, no
início de março, estarei em Londrina agora em abril e programo estar presente e

Cabanheiro do futuro!
Mariano, neto do selecionador Ronaldo Zechlinski de Oliveira - clicado por ele,
em sua Cabanha Arandú, em Rio Grande - RS.

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

EXPEDIENTE

acompanhar de perto outras exposições
importantes de Angus nos próximos meses.
Entendo que é preciso ir a campo, falar
com os criadores e ouvir o que eles têm
para dizer sobre a raça. Com isso, intensificamos o que tem sido feito com muita
sabedoria nos últimos anos: nos tornamos
mais fortes e unidos na defesa dessa raça
fantástica.
Conto com a colaboração de todos.
Abraço
Presidente
Associação Brasileira de Angus
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Angus lidera taurinos
Foto: Angus/Divulgação

Raça faturou 35,4 mi
em 2014, com 66% do
mercado na venda de
reprodutores
Por Eduardo Fehn Teixeira

D

e olho no crescente e
valorizado mercado da
produção de carne de
qualidade, onde ganha especial
destaque o Programa Carne
Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, pecuaristas de todos os estados
brasileiros investem cada vez
mais na raça e genética Angus.
Preferido pela indústria e pelos consumidores, os novilhos
produzidos com a genética
da raça de origem britânica,
cuja carne se caracteriza pela
elevada maciez, suculência e
sabor diferenciados, são cotados em até 10% acima do
mercado, motivando investimentos de criadores de diferentes segmentos da pecuária.
Para este 2015, o presidente da Associação Brasileira
de Angus, José Roberto Pires
Weber, considerando todas as
alterações na economia do
País, demonstra cautela nas
projeções. “Todos vão racionalizar gastos e diminuir as despesas, não apenas na pecuária.
Esta será a tônica do País. Se
mantivermos os resultados
que colhemos em 2014, será
ótimo”, sintetiza o dirigente.
Os números
de 2014
Em 2014, os preços médios dos animais Angus em
leilão tiveram crescimen-

to de 13%, alcançando R$
5.132,00 por cabeça (machos
e fêmeas). No total, os leilões
da raça faturaram R$ 35,4
milhões, com excelente avanço de 21% sobre o resultado
do ano anterior. Os números
constam no Anuário DBO
2015, que circulou a partir
de janeiro deste ano, com matéria especial publicada pela
jornalista Marcela Caetano.
“2014 foi um ano realmente
fantástico para a raça Angus
e a pecuária brasileira como
um todo. O desempenho dos
reprodutores e especialmente
das fêmeas Angus nos leilões
cresceu com muita consistência, tanto em termos numéricos como – o que é melhor

– em valores dos lotes, o que
recompensa os produtores que
investem na genética Angus”,
ressalta Weber.
Os números de 2014 posicionam o Angus como a raça
bovina líder em comercialização, excetuando o zebu (origem indiana), representando
66,6% de todos os negócios
realizados com as raças taurinas (origem europeia) no
ano passado. Weber destaca a
evolução de 19% nos valores
dos reprodutores Angus, cujo
preço médio em leilão atingiu
expressivos R$ 7.951,00 por
cabeça.
“O desempenho dos machos é especial porque aponta
para o aumento da produção

Comercialização de Angus

2014

2013

Crescimento (%)

Lotes comercializados

6.909

6.084

13,56

Faturamento total (R$)

35,4 mi

29,2 mi

21,23

Preço médio geral (R$)

5.132

4.799

6,94

Preço médio machos (R$)

7.951

6.656

19,46

Preço médio fêmeas (R$)

3.354

3.223

4,06

(Fonte: Anuário DBO 2015)

de animais de alta qualidade
genética, ideais para participação no Programa Carne
Angus Certificada. Aliás, o
programa cresceu nada menos
do que 32% em 2014, atingindo 330 mil bovinos abatidos”,
relata o presidente da Angus.
A raça que é utilizada em
rebanhos puros na região sul
e no cruzamento industrial no
centro-oeste do Brasil também
foi em 2014 a escolha "Número 1" na venda de sêmen, com
85% do mercado das taurinas.
“Angus traz ganhos de produtividade e valorização dos animais” reforça Weber.

R$ 28,5 milhões registrados
em 2012, com médias mais
altas na comparação anual tanto nos machos quanto
nas fêmeas. A quantidade de
animais negociados ficou em
6.084 exemplares.

Demanda
seguiu em alta
“A procura pela genética
da raça seguiu sólida em 2013,
e a venda de reprodutores ficou em 2.679 exemplares ante
2.589 obtidos em 2012. A
média chegou a R$ 6.656,00
ante R$ 6.130.00 registrados
em 2012, alta de 8,5%.
A oferta de touros foi toda
vendida e temos ainda uma
Olhando
procura muito grande, antepara trás
O Anuário DBO 2014 reve- cipando uma demanda que
la que a raça Angus manteve antigamente era registrada só
sua trajetória de crescimento no mês de agosto”, observava
em 2013 e a liderança entre o então presidente da Angus,
as taurinas com 63% do total Paulo de Castro Marques.
Além de grandes campede leilões realizados e 66%
da receita obtida com a venda ões, os compradores de Angus
de animais. E crescimento nas buscam reprodutores de alta
médias de machos e fêmeas, qualidade genética para serem
com 63% dos leilões do seg- enviados às centrais de insemento. A fatura com os 93 re- minação, que registraram demates promovidos atingiu R$ manda crescente por produtos
29,2 milhões em 2013 ante da raça ao longo do ano.
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Certificação

Terneiro que vale ouro
Fotos: Divulgação

Por Horst Knak

U

ma semente jogada na
pecuária brasileira em
2007 germinou rapidamente e hoje cobre os campos
de pelo menos três estados do
Sul. É o Terneiro Angus Certificado, que apresentou ao
mercado seus primeiros 217
animais no município gaúcho
de Mostardas no ano de 2008.
De lá até 2014, passaram pelo
crivo dos técnicos da Associação Brasileira de Angus um
total de 25 mil terneiros machos e fêmeas, informa a assistente técnica da Angus, Jennifer Teixeira. O volume anual de
certificação supera as 3,7 mil
cabeças. Estes números devem
encorpar ainda mais em 2015,
com a abertura das feiras que
negociam a produção da primavera de 2014.
Os primeiros leilões em feiras de terneiro de Outono já
mostram que o Terneiro Angus
Certificado é cobiçado pelo
mercado - é uma mercadoria
que vale ouro! No primeiro
evento, realizado pelo Grupo
Araucária, em Ponta Grossa, no Paraná, as médias dos
terneiros machos certificados
foram 29,3% superiores aos
números de 2014, superando
os R$ 7,50 o quilo vivo. Em
2014, a média do Terneiro
Certificado neste evento foi de
R$ 5,81 o kg vivo. Nas fêmeas,
as médias cresceram 35,6%,
evidenciando a busca pela

Produção de terneiros da GAP Genética

a oferta caiu de 916 animais
para um total de 588, com
média geral de R$ 1.464,00
por cabeça. O faturamento geral foi de R$ 861 mil.
qualidade e graças à reduzida
Reconhecimento
oferta no segmento de cria,
do mercado
já identificada pelo mercado
Ao final do Leilão, a presie pelos analistas – as médias
ficaram acima de R$ 6,70/kg. dente do Grupo Araucária, JúNo 5º Leilão do Grupo lia Mendes Lopes, comentou
Araucária, dia 21 de março, que o sucesso do leilão deve-se

ao reconhecimento do mercado em relação aos terneiros da
carne Angus. “Realizamos o
leilão com a oferta de 100%
de terneiros Angus. Trabalhamos para fomentar a raça e ficamos extremamente satisfeitos com o reconhecimento da
qualidade. Sempre tentamos
trabalhar com pecuária cada
vez mais qualificada, melhorando nossa oferta de animais.

Primeiro das feiras de terneiros da temporada, o Leilão Araucária apresentou preços muito remuneradores

O leilão foi rápido e os compradores
demonstraram-se
muito satisfeitos com o que foi
oferecido“, informa Júlia.
Terneiras muito
valorizadas
Outro resultado recente é
do Grupo Aeme, dirigido por
Amaury Maciel, de Água Doce,
SC. Em seu primeiro evento
da temporada, a Feira do Terneiro de Caçador, SC, dia 29
de março, os terneiros certificados valeram R$ 7,60 o kg
vivo, enquanto as fêmeas de
seis meses alcançaram os R$
9,80 o kg vivo. “As fêmeas poderiam ter alcançado um valor
ainda maior, já que uma novilha boa precisa valer o equivalente a uma vaca de descarte”,
analisa. As suas terneiras top
atingiram o valor unitário de
R$ 2.700,00, considerado excelente. As médias gerais em
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Ana Carolina Kessler, da Fazenda Calafate, tem uma trajetória de 60 anos de seleção Angus e é pioneira no Terneiro Angus Certificado

Caçador foram: Terneiros R$
7,38/kg, Terneiras, R$ 7,43/kg
e Novilhas R$ 6,19/kg.
Por estes números iniciais
da temporada, há um sinal claro
de que os produtores estão querendo aumentar seus planteis,
buscando novilhas de alto padrão genético, com uma garantia de qualidade fornecida pela
Certificação. O Grupo Aeme,
por exemplo, está ampliando
seu plantel de vacas. “Temos
hoje 1.500 vacas e queremos
chegar a 2.300 em dois anos,
para produzirmos 2 mil bezerros ao ano”, projeta Amaury
Maciel. O melhoramento genético vem sendo realizado nos
últimos 20 anos, sempre com
seleção Angus. “Utilizamos genética brasileira, argentina e
norte-americana, buscando os
melhores acasalamento, visando rápido ganho de peso, precocidade e qualidade de carne,
para produzir animais que possam ser utilizados em sistemas
de terminação”, resume o empresário.

Pastagem cultivada
fornece a alimentação
Toda a vacada fica a pasto
de trevos, dactillus, azevém e
cornichão, enquanto os bezerros estão no “creep-feeding”,
onde os animais consomem
uma ração formulada a partir de produtos conhecidos
nos Estados Unidos e que vem
dando muito certo. “Nossa
meta é a produção de 400 kg
de carne comercializada em
forma de bezerro por hectare
útil”, projeta Amaury Maciel.
O próximo passo do Grupo Aeme é a Feira do Terneiro de Água Doce, em meados
de Abril, quando vai oferecer
outro bom volume de animais

certificados. A oferta deve
chegar a 1.000 animais de
cerca de 30 produtores. Em
Caçador, 30% da oferta foram
certificados, taxa esperada
também em Água Doce.
Outro destacado evento da
temporada é o Leilão Calafate
Produção 2015, que será realizado dia 29 de Abril na Associação Rural de Pelotas. Estarão em oferta 400 terneiros
Angus Certificados e 200 vacas prenhas. “Os terneiros são
nascidos na primavera 2014 e
castrados ao nascimento. São
filhos de vacas Calafate inseminadas com sêmen de touros
destaques no Promebo. No
repasse foram utilizados tou-

Médias dos primeiros leilões
de terneiros certificados
foram 30% superiores a 2014

Amaury Maciel, do Grupo Aeme, de Água Doce, SC, projeta a produção de 2 mil terneiros ao ano

ros de renomadas cabanhas
Angus do Rio Grande do Sul.
As vacas estão em sua maioria
com prenhes confirmada por
ultrassom e as demais com
serviço de reprodução”, informa a médica e administradora
da Fazenda Calafate, Ana Carolina Issler Ferreira Kessler.
Calafate: no programa
desde o início
Situada no município de
Rio Grande, RS, a Fazenda
Calafate, tem uma trajetória
de quase 60 anos de produção
e seleção Angus e participa
do Programa Carne Angus da
Associação Brasileira desde
2007, com produção de Terneiros Certificados. A propriedade produz aproximadamente
500 terneiros machos por ano
e tem como meta certificar
toda a sua produção. “Acreditamos no Terneiro Angus
Certificado por abranger todos os elos da cadeia da carne.
Somos clientes do produtor de
genética Angus e agregamos
valor ao nosso produto terneiro e o comprador se beneficia
com a valorização do preço
a ser pago pela indústria, na
ocasião da venda do novilho”,
pontua Ana Carolina Kessler.
O Gerente Nacional do

Programa Carne Angus Certificada, Fabio Medeiros, argumenta que o terneiro é uma
ferramenta de seleção de animais Angus. “Ele representa todo o potencial genético
superior proporcionado pela
raça Angus”, sintetiza. Na
comparação com o bezerro
comum, o terneiro Angus certificado proporciona ao produtor maior produtividade, mais
ganho de peso e, entre outras
vantagens, maior precocidade,
principais e tradicionais características da raça Angus.
O presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber,
que acompanha o desenvolvimento do Programa Carne Angus desde o seu início,
vibra com o Terneiro Angus
Certificado. A valorização da
raça deve-se ao crescimento
e sucesso do Programa Carne
Angus Certificada e um dos
esteios de sua ampliação é o
Terneiro/Bezerro. “O animal
jovem é a porta de entrada
de novos criadores na genética Angus e nada melhor do
que oferecer a eles nossas
melhores boas vindas: um
animal avalizado pela Associação, através de seus técnicos espalhados pelo Brasil”,
destaca o dirigente.
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Sêmen Angus: mais do melhor
Foto: Divulgação

Por Eduardo Fehn Teixeira

P

ela movimentação e troca
de informações no mercado, até já era previsto.
Novamente a Angus, entre todas as raças das espécies bovina, bubalina e zebuína, a exemplo de 2013, foi a que mais
vendeu sêmen em 2014 no
Brasil. Esse fenômeno já não
pode ser encarado como novidade, pois já vem ocorrendo
desde antes de 2013, impulsionado pelos cruzamentos Angus
x zebuínos e pelo interesse dos
produtores em participar do
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira
de Angus.
O Angus preto (o Aberdeen
Angus) vendeu, segundo dados
da ASBIA, 3.441.103 doses
em 2014, representando um
crescimento de 18,21% sobre
2013. E a variedade Red Angus comercializou 436.894 doses, registrando pequena queda
de 4,10% em relação a 2013.
Entretanto, a soma dos pretos
com os vermelhos resulta em
fantásticas 3.877.994 doses
de sêmen Angus vendidos em
2014, contra os 3,39 milhões
de unidades de 2013. O crescimento em relação a 2013 foi
de 14,4%.
“Os pecuaristas brasileiros
percebem cada ano com maior
clareza, pelos resultados que
obtêm, que cruzar com Angus
significa padronização do rebanho às exigências dos frigoríficos e, por consequência, maior
produtividade e produção, resultando em mais dinheiro no
bolso”, avalia, mais do que
satisfeito, o presidente da Associação Brasileira de Angus,
José Roberto Pires Weber.
Com essa performance,
além de registrar o novo recorde, cresce ainda mais a presença da eficiente genética Angus
no mercado brasileiro, que em

2013 já alcançava 43% de
participação nas inseminações
feitas em gado de corte, ratificando um mercado já consolidado de sua liderança entre
as raças taurinas no País. Em
2014 a participação da Angus
foi de 45,8%.
Novo recorde
Assim, em 2014, a raça
Angus bateu novo recorde de
vendas de sêmen. Desta vez o
número de doses vendidas pela
Angus somou 3,877 milhões de
unidades. Os dados são mesmo
surpreendentes, além de históricos. Mas confirmam uma tendência que ano após ano vinha
se acentuando no mercado de
sêmen brasileiro.
Em números redondos, em
2013 foram comercializadas
quase 3,4 milhões de doses de
sêmen Angus em todo o País,
o que representa crescimento
de 17,82% em relação aos
números registrados em 2012.
Em 2012, a fatia do mercado
da Angus era de 38,7% e em

Novo recorde: Angus vende
3,9 milhões de doses
e cresce 14,4% sobre 2013

2011 de 34%.
Para o presidente da Associação Brasileira de Angus,
José Roberto Pires Weber, trata-se de um resultado excepcional, que comprova o sucesso
do casamento entre Angus e
Nelore, base do rebanho bovino
brasileiro e produtor de carcaças de alta qualidade. “Essa
genética resulta em altos níveis
de produtividade com ganhos
significativos para a qualidade
da carne produzida”, assinala
Weber.
Mais genética
nacional
“Este resultado sinaliza a
evolução do nível de confiança dos pecuaristas no trabalho
dos produtores brasileiros de
genética Angus. Estes criadores, ao longo de décadas, têm
investido pesado na seleção de
animais capazes de transmitir
no campo o melhor das características da raça, agregando
qualidade e produtividade aos
rebanhos”, aponta o diretor do
Programa Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador. Para ele, é uma tendência
mundial o crescimento da raça
Angus, dado à qualidade da
carne produzida e à sua precocidade. “Por tudo isso, entendese a busca cada vez maior pelo
sêmen Angus e considerando
as condições climáticas do

Centro-Oeste, a inseminação é
uma ferramenta a mais, além
do uso de touros. O sêmen é a
alternativa prática, disseminada no uso em milhares de fêmeas zebuínas especialmente
via IATF”, observa o dirigente.
Mudando
e melhorando
Mas via de regra esse crescimento da venda de sêmen de
Angus no Brasil não acontece
como um fato isolado. Uma
série de mudanças positivas na
pecuária brasileira explicam
com objetividade este fato. Há
cerca de uma década a busca
pela carcaça de qualidade se
instalou no campo, a partir das
exigências cada vez maiores de
padronização de carcaças imposta pelos frigoríficos. As modernas tecnologias estão cada
vez mais disponíveis e numa relação custo/benefício positiva
ao produtor. O cruzamento industrial ganhou passos largos
e hoje a fórmula do sucesso é
cruzar com Angus. Junto veio a

Inseminação Artificial a Tempo
Fixo (IATF), a busca por mais
produtividade dos rebanhos, o
crescimento dos confinamentos
e sistemas intensivos de engorda, o ingresso de muitos pecuaristas em programas de carne
de qualidade, o crescimento
desses programas e por aí afora. Finalmente se consolida que
o cruzamento Angus com Nelore não é só o melhor resultado,
mas é também lucro garantido.
Novos critérios
A Associação Brasileira de
Inseminação Artificial (Asbia) decidiu alterar a forma
de apresentação do seu relatório anual – Index Asbia -, que
representa aproximadamente
92% do mercado brasileiro de
IA. Segundo o presidente da
entidade, Carlos Vivacqua Carneiro da Luz, a partir de 2014,
o Index Asbia foi ajustado para
representar de maneira mais
exata o mercado brasileiro,
segmentando e analisando em
paralelo a exportação e a prestação de serviços.
Outra novidade do relatório
anual foi a não inclusão dos
dados de venda de sêmen por
raça e por Estado da Federação. Segundo a Asbia, esses
números serão utilizados de
maneira estratégica pelas empresas associadas da entidade
nos seus planos de negócios.
Mas, como tudo que é proibido,
os dados acabaram vazando,
como já vimos nesta matéria ...
De acordo com o Index Asbia, o mercado geral de sêmen
no Brasil teve crescimento de
4,49% em 2014 ante o ano
de 2013. O movimento total
foi de 13.609.311 em 2014
diante de pouco mais de 13
milhões em 2013. As vendas
para o consumidor final foram
de 12.035.332 de doses de sêmen.
O mercado brasileiro tem a
proporção de 59% para gado
de corte e 41% para gado de
leite. Também tiveram crescimento o segmento de venda de
botijões, com aumento de mais
de 6,4%, o que indica a entrada de novos usuários na utilização da técnica.

ANÚNCIO
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A moderna ANC
Por Amilton
Cardoso Elias

P

ara uma senhora idosa,
mais do que centenária,
a Associação Nacional
de Criadroes (HerdBook Collares) até que é bem
moderna e vanguardeira. E se
orgulha disso! Em sua brilhante trajetória, pautada por muitas conquistas, ufana-se de ter
sido a introdutora dos serviços
de registro genealógico dos animais domésticos no Brasil. Foi
a única entidade brasileira a se
fazer presente no Congresso Internacional de Roma, em 1936,
para tratar do temaregistro
genealógico no mundo. Aquele
evento foi um marco para um
assunto muito badalado hoje: a
globalização.
Num dos primeiros eventos
de grande porte de que se tem
notícia, a reunir os países mais
importantes da época, como se
pode constatar pelos mais diver-

sos figurões que ali estiveram, lá
estava a nossa ANC, representada pelo Dr. Luís Simões Lopes, que também representava
o Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, Getúlio Dornelles Vargas. Era a Convenção Internacional de Unificação do Registro Genealógico
Bovino, realizada em Roma, a
14 de outubro de 1936.
Em companhia do Dr. Simões Lopes, estavam, nada mais
nada menos do que o Chanceler
do Reich Alemão; Sua Majestade, o Rei dos Búlgaros; Sua
Majestade, o Rei da Dinamarca;
o Presidente dos Estados Unidos da América; o Presidente
da República Francesa; Sua

ópia; o Presidente da República da Letônia; o Presidente da
República da Lituânia; o Presidente da República da Nicarágua; o Presidente da República
do Paraguai; Sua Majestade,
a Rainha dos Países Baixos;
o Presidente da República da
Polônia; o Conselho Federal da
Confederação Suíça; o Presidente da República da Tchecoslováquia e Sua Majestade, o Rei
da Iugoslávia.
Oportuno lembrar que, naqueles tempos, os registros dos
animais eram todos feitos à caneta, naqueles livros enormes,
como os utilizados nos cartórios
de registro civil, onde se anotam
os nascimentos dos humanos.

Sistema de nutrição e
investimentos em genética
garantiram a vitória da
Agropecuária Maragogipe
Majestade, o Sultão de Marrocos; Sua Alteza, o Bey de Túnis;
o Presidente da República da
Guatemala; Sua Alteza Sereníssima, o Regente do Reino da
Hungria; Sua Majestade, o Rei
da Itália; o Imperador da Eti-

Nos anos 1950, pouco mais de
uma década após a promulgação da primeira lei que passaria
a reger os serviços de registro
genealógico no Brasil, a Associação do Registro Genealógico
Sul Riograndense (nosso nome

Parte 1
de então), marcando mais uma
vez seu espírito avançado, começava a datilografar seus livros genealógicos.
Mantendo-se na linha de
frente, criou o Controle de Desenvolvimento Ponderal, o nosso CDP, no ano de 1970. Esse
programa de avaliação genética
dos animais hoje pode até ser
considerado precário ou, até,
ultrapassado, mas foi um avanço muito comemorado em sua
época, pelo ineditismo que apresentava. Ninguém no Brasil, até
então, havia se preocupado em
avaliar a velocidade de ganho
de peso dos animais e, mais do
que isso, selecioná-los por essa
característica, que era uma ferramenta muito importante no
seu tempo. Aí também a ANC
foi pioneira.
Seguindo a senda do progresso, quatro anos depois do
lançamento se seu precursor,
era criado o PROMEBO®, o
nosso Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, que
veio para consolidar o espírito
inovador da ANC. Mais uma
vez, se afirmava a condição de
pioneirismo da entidade, pois o
PROMEBO®, com sua maneira

diferente de avaliar os animais
geneticamente, foi o primeiro
do seu tipo em nosso País. Alguns anos mais tarde, o próprio Ministério da Agricultura
reconheceria a importância do
programa, tornando-o oficial,
juntamente com apenas dois
outros, através da publicação de
uma Portaria específica.
Na década seguinte, exatos 15 anos depois, aconteceria outro fato importante, que
mais uma vez destacaria a ANC
como pioneira. Coube à ANC,
no ano de 1989, ser a primeira
associação a informatizar seu
sistema de registro. Foi apenas
uma coincidência, mas naquele
mesmo ano começava minha
carreira de superintendente de
registro. Naquela ocasião e durante muitos anos que se seguiram, na condição de substituto.
Já no início dos anos 1990 foi
criado o site da ANC, uma ferramenta hoje indispensável para
nossos usuários.

*Superintendente da Associação
Nacional de Criadores
“Herd-Book Collares”

Vem aí a nova Prova para Touros na Embrapa
Está confirmada a realização, na sede da
Embrapa Pecuária Sul, da 5ª edição da Prova
de Avaliação a Campo (PAC) Angus - Embrapa. As inscrições para a colocação de tourinhos
nessa destacada prova já estão abertas na Associação Brasileira de Angus e se encerram em
22 de maio. Os contatos dos criadores interessados podem ser feitos pelo e-mail tecnico@
angus.org.br ou pelos telefones 51.3328.9122
e 51.8195.9311. Resultante de parceria entre
a Angus e a Embrapa Pecuária Sul, unidade de
pesquisa localizada em Bagé, RS, a PAC 2015
antecipa a entrada dos animais para 29 de maio.
Assim, escolha seus animais e coloque-os em teste. A raça Angus agradece!
Visando o melhoramento genético da raça, a
prova segue até o mês de dezembro, e podem participar associados de todo o Brasil, com animais

que tenham avaliação de desmama no seu respectivo programa de avaliação genética e com um mínimo de padrão racial (nota 3). O investimento para
participar da prova é de R$ 1.800,00 por animal, e
cada pecuarista poderá inscrever no máximo quatro
exemplares.
“Esta prova tem o caráter de avaliação, mas
também serve como comparativo entre os produtores”, avalia o chefe adjunto administrativo da
Embrapa, pesquisador Roberto Collares. Para ele,
o produtor participante tem a oportunidade de avaliar e comparar o desempenho de seus animais com
os exemplares de outras propriedades em quesitos
de suma importância, como conformação, ganho de
peso, rusticidade, qualidade de carne e pureza racial. “E tudo baseado em dados fidedignos, levantados pelas equipes de técnicos da Embrapa e da
Angus”, qualifica Collares.

Já na opinião do presidente da Angus, José
Roberto Pires Weber, a PAC oferece subsídios
aos criadores para a evolução genética da raça.
“Pelo quinto ano estamos com esta importante
parceria com a Embrapa, instituição com a qual
temos o orgulho de compartilhar esforços em
trabalhos como a pesquisa de animais resistentes
ao carrapato. A participação de nossos associados é de suma importância para a avaliação genética de nossos rebanhos e, consequentemente,
para a evolução do Angus brasileiro”, ressalta
Weber.
No andamento do projeto, a Angus estará
disponibilizando informações atualizadas sobre
tudo o que for relacionado à PAC 2015, com
fotos e comentários técnicos, no site www.angus.org.br e demais veículos de Comunicação
da entidade.
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Angus dá aula de
sustentabilidade
Fotos: Angus/Divulgação

Por Nicolau Balaszow e
Eduardo Fehn Teixeira

D

e um modo geral, inclusive para que o tema
ganhe em objetividade,
facilitando sua compreensão,
a sustentabilidade é um dos
temas que conquistam cada
vez mais importância para o
agronegócio brasileiro, embora também seja ainda algo
incompreendido por vários
profissionais do setor. Na pecuária, a sustentabilidade é
conquistada a partir de um
conjunto de ações que, operando em sinergia, com a sistematização dos processos de
criação do gado e de industrialização, gerando a carne de
qualidade, permitem garantir
a satisfação das necessidades
da sociedade no médio e longo prazos, e fazendo isso com
atenção à racionalidade e sem
que haja o esgotamento dos
recursos naturais.
Pois é justamente por esta
série de quesitos que se pode
afirmar que a Angus é uma
raça sustentável, segundo afirma o presidente da Associa-

ção Brasileira de Angus, José
Roberto Pires Weber. Porque
conforme seu argumento principal, a organização da cadeia
produtiva da carne de qualidade, unindo os interesses e
gerando eficiência em todos
os seus elos, foi o passo decisivo, que determinou o sucesso
da raça Angus e do Programa
Carne Angus Certificada no
âmbito da pecuária, da mesma
forma como outras entidades,
com os mesmos objetivos, vêm

A organização da cadeia
produtiva transforma a
Angus uma raça sustentável

aplicando a sua expertise para
o desenvolvimento sustentável
da pecuária brasileira.
Afinal, já está mais que
provado que o Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus,
está longe de ser uma aventura
passageira. Ao contrário. Seus
métodos e processos, tanto na
orientação da produção de
campo, como na indústria e no
varejo, e seu crescimento praticamente diário em mais de
uma década de atividades bem
sucedidas, culmina atualmente
na liderança do segmento, provocando um impacto altamente positivo no mercado, que
já mudou para melhor toda a
pecuária desenvolvida no Brasil. “É um programa que atua
firmemente agregando a confiabilidade do produtor rural,

José Roberto Pires Weber

da indústria e dos consumidores da carne Angus. E a razão
do sucesso do empreendimento se deve, entre outros fatores, justamente ao atributo de
sustentabilidade de todos os
processos envolvidos, dentro
e fora da porteira das fazendas”, objetiva Weber.
Reforçando as posições do
presidente da Angus, o Diretor do Programa Carne Angus
Certificada, Reynaldo Titoff
Salvador, lembra que a Angus, nos últimos 30 anos, se

empenhou em dar um caráter
de sustentabilidade em sua
existência como raça de corte.
Por isto desde então buscou
mostrar aos criadores de todo
Brasil, que era uma raça com
vacas parideiras e leiteiras,
produtora de terneiros viáveis,
de fácil adaptação e crescimento, precoces para abate
e precoces para a reprodução,
possuidora de uma carne de
sabor inigualável pela sua maciez e suculência, fruto do seu
abundante marmoreio, característica preponderante nesta
espécie. “A Angus é comprovadamente uma opção de grande valor para o cruzamento
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as suas demandas”. Trata-se,
deste modo, de equilibrar o
mundo de hoje com a capacidade de sobrevivência das espécies. Essa visão, conforme o
economista e consultor Francisco Vila, sugere a existência
de um conflito estrutural entre
a oferta e a demanda de recursos naturais.
“Ao postular que os presentes só podem consumir uma
determinada quantidade para
Desenvolvimento
que sobre o suficiente para
sustentável
Citada
constantemente futuras gerações, parte-se da
pela mídia e por técnicos do suposição de que recursos são
setor agropecuário, a palavra finitos e que a demanda cresce
sustentabilidade é uma metá- mais do que o estoque desses
fora, assim como globalização, recursos”, explica Vila. Para
direitos humanos, entre ou- o consultor, no domínio da pe-

Um olhar
adiante
“O mundo muda e o futuro não se faz de espera. E
sim com a esperança ativa e
concreta de quem pega e faz.
A proteína animal é um forte
desejo de consumo de toda a
sociedade emergente, e tem
anos de excelentes perspectivas ao longo deste século. Por
outro lado, os sensores tecnológicos amplificam a percepção humana, e a humanidade
passa a ver, ouvir, falar, escutar
e sensorializar o que o natural
equipamento humano não permitiria. Portanto, adentramos
o reino da sustentabilidade,
que nasce da sensibilidade ampliada e amplificada”, define
José Luiz Tejon Megido, integrante do Conselho Científico
para Agricultura Sustentável
(CCAS).
Também dirigente do Núcleo de Agronegócio da ESPM
e Comentarista da Rede Estadão, Megido argumentga que
não haverá possibilidade de

Fotos: Divulgação

futuro para aqueles que virarem as costas a essa nova realidade, e buscar o passado. “A
pecuária moderna, a carne de
qualidade, a pecuária sustentável é irreversível. O GTPS
(Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável) exemplifica
isso, e a Associação Brasileira de Angus realiza isso”, diz
Megido
industrial em função da sua
complementariedade com a
vaca nacional zebuína. É uma
raça com grandes alternativas
quanto ao material genético,
seja via animais vivos, sêmen
ou embriões, produzidos no
Brasil ou no exterior, nas Américas, Europa ou Oceania. E
para amarrar tudo isto, criou
um programa de carnes que
harmoniza, integra e fortalece toda a cadeia da carne
vermelha com marca Angus
Certificada. Ganham o criador,
o terminador, o selecionador, a
indústria, o varejo, food service, a alta gastronomia, a dona
de casa e o consumidor final”,
sintetiza Salvador, que junto
com Weber e um pequeno grupo de criadores, foram os idealizadores do Programa Carne
Angus Certificada, que é considerado hoje um dos grandes
alicerces da raça no País.
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Eduardo Bastos

José Luiz Tejon

A proteína animal é um forte
desejo de consumo de toda a
sociedade emergente

Francisco Vila

Fábio Medeiros

tras. Mas, o que significa, na
prática, a sustentabilidade na
pecuária? “O desenvolvimento
sustentável serve, ao mesmo
tempo, para atender às necessidades da geração presente,
sem prejudicar a capacidade
de futuras gerações de suprir

cuária, a sustentabilidade ganhou notoriedade devido a três
fatores. A carne bovina é um
alimento importante cobiçado
por novas classes sociais que
estão chegando e efetivamente participando do mercado de
consumo. Outro ponto é seu

tores e associações, varejistas,
fornecedores de insumos, bancos, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa,
universidades e mantém aberto o canal para o debate sobre
as ações desenvolvidas na pecuária bovina.
Participando inicialmente
como observadora das atividades do GTPS em 2013, a Associação Brasileira de Angus
confirmou a sua adesão aos
trabalhos da entidade a partir
de 2014. No entendimento do
gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada,
Fábio Medeiros, “O GTPS
surgiu através da necessidade
da cadeia produtiva da carne
em encontrar soluções para
as demandas do setor. E um
Dinâmica e
dos fatos que mais chamou a
não estática
A sustentabilidade, con- atenção foi a maneira do Gruforme Vila, não é um “fato”, po atuar, sempre buscando um
mas sim um “estado” e, como consenso nas deliberações”,
tal, uma situação mutável, di- revela Medeiros, segundo
nâmica, e não estática. Isto quem hoje o GTPS é uma pose deve à elasticidade que se tência, não só por sua notável
observa tanto na oferta de re- representatividade, mas tamcursos quanto em qualidade, bém pela proposta coerente
perfil e quantidade da deman- na discussão das questões amda. “Verifica-se que a estreita bientais, econômicas e sociais
análise de alguns dados ou que permeiam este segmento
tendências isoladas não faz econômico. “Para ter-se nojus à complexidade e dinâmi- ção da importância desta inica que caracterizam o assunto ciativa, atualmente a entidade
da sustentabilidade do desen- é uma das maiores alianças
volvimento”, avalia ele. Para a multisetoriais do mundo dediconstrução de teorias sólidas, cada à pecuária bovina e posdiz o especialista, que possam sui interface com o Governo
ser debatidas pela sociedade e Federal”, aponta o técnico.
capazes de fundamentar poSustentabilidade
líticas públicas, é necessário
total
integrar as seguintes megatenPara o presidente da Codências: - análise histórica da
gestão da limitação dos recur- missão Executiva do GTPS,
sos naturais; - reflexão sobre a Eduardo Bastos, a importândireção e o ritmo do progres- cia da sustentabilidade na inso tecnológico; - antecipação dústria da carne é total. “Vai
do pensamento da população ser cada vez mais difícil para
mundial e prováveis mudanças o pecuarista continuar na atividade sem ser mais sustende comportamento coletivo.
tável”, alerta ele. A intensificação é capaz de aumentar
De observadora
a produção e a produtividade
a integrante ativa
Criado em 2007 e formal- sem invadir novos territórios,
mente constituído em 2009, o respeitando o meio ambiente,
GTPS – Grupo de Trabalho da assim como traz benefícios
Pecuária Sustentável – é for- econômicos para gerar riquemado por diversos segmentos zas que retornam não somenda cadeia produtiva da pecu- te para a proteção ambiental,
ária brasileira, interessada em “mas também para serem indiscutir o tema da sustentabi- vestidas na atividade, trazendo
lidade para, em última análise, benefícios sociais”, arremata
desenvolver e qualificar o se- o dirigente.
tor. O Grupo abriga indústrias,
>>>
organizações do setor, produ-

sistema de produção extensivo,
que faz com que a maior parte
da terra economicamente explorada seja pasto e não agricultura. Porém, no novo arranjo flexível de uso múltiplo
entre agricultura, pecuária e
florestas plantadas, é possível
encontrar uma solução para
esse peso absoluto do pasto
no passivo do uso da terra. E,
finalmente, o suposto papel
de grande poluidora atrai a
atenção da sociedade. Assim,
a pecuária, com um rebanho
mundial de 1,5 bilhões de cabeças, ou seja, 1 bovino para
cada 5 pessoas, é uma questão
de relevo simplesmente pela
sua magnitude.
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Programa de Pecuária
sustentável reúne sete projetos
espalhados pelo Brasil
Neste sentido, a tendência é de que cada vez mais os
diversos agentes se unam em
prol de uma pecuária mais
sustentável. Isso já pode ser
visto pelo próprio GTPS, que
reúne mais de 70 associados.
“Novas parcerias têm sido
formadas, o que demonstra a
percepção de que a união realmente faz a força, trazendo
um intercâmbio de conhecimento e colaboração. Além
de novos campos de atuação,
ampliando os segmentos que
podem ser trabalhados”, destaca Bastos.
O objetivo do GTPS é debater e formular, de maneira
transparente, princípios, práticas e padrões comuns a serem
adotados pelo setor. Em 2014,
o grupo recebeu o Certificado
de Excelência em Sustentabilidade na categoria Governança Corporativa, entregue pelo
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), em
reconhecimento ao processo
claro e transparente de tomada de decisões e demonstração

Pecuária Sustentável na Prática é desenvolver e testar
mecanismos e ferramentas
Programa Pecuária
que propiciem uma produção
Sustentável
Desenvolvido no início de mais sustentável em diversas
2012 pelo GTPS, o Progra- regiões do Brasil”, explica
ma Pecuária Sustentável na o vice-presidente, Maurício
Prática reúne sete projetos es- Campiolo. Os associados do
palhados pelo Brasil que mos- GTPS, diz Campiolo, convivem
tram que é possível praticar com as barreiras à sustentabiuma pecuária sustentável e, a lidade que a pecuária brasileipartir dela, aumentar a produ- ra atualmente enfrenta, das
tividade e a rentabilidade. Os quais podem ser apontadas:
sete projetos estão presentes a percepção de que sustentaem cinco estados: Mato Gros- bilidade não é rentável; fracas
so, Mato Grosso do Sul, Pará, competências de gestão; asRondônia e Bahia, importan- sistência técnica muito cara;
tes regiões produtoras de car- serviço público insuficiente ou
ne do País. São, ao total, mais mal treinado; fraco manejo de
de 856 produtores em mais pastagens; acesso restrito ao
de 777 mil hectares trabalha- crédito; pouca informação disdos. O programa conta com ponível; pastagens degradadas
financiamento disponibilizado e baixa produtividade.
Com base nestas dificuldapela Fundação Solidariedade
por meio do Farmer Support des, os associados do GTPS
Programme (FSP), fundo do chegaram ao consenso de que
governo holandês, e uma con- algumas intervenções são netrapartida financeira prove- cessárias para ultrapassar esniente dos parceiros locais do sas barreiras, entre elas: a) desenvolver e testar ferramentas
projeto.
“O objetivo do Programa e mecanismos para a divulgade resultados.
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ção de boas práticas de gestão,
incentivos para os produtores,
indicadores de progresso e os
mecanismos de divulgação, b)
aprender e construir a partir
das experiências locais dos
membros do GTPS, c) engajar as partes interessadas para
permitir o uso das ferramentas
e proporcionar capacidade de
depois replicar e ganhar escala.
A experiência
americana
Os Estados Unidos, um
dos maiores consumidores de
carne bovina do mundo, entre
os períodos de 2005 e 2011
avançou na pecuária de corte
em relação à sustentabilidade. A pesquisa realizada pela
Fundação Espaço Eco (FEE),
foi a primeira a comparar desempenho ambiental e econômico desde a alimentação
animal até o consumidor. Além
de mapear a evolução da sustentabilidade na cadeia produtiva, o trabalho visou listar
pontos de melhoria. Com base
em critérios como consumo de
energia, uso da terra, resíduos
sólidos e preços de mercado,
constatou uma redução de 7%
nos impactos ambientais.
De acordo com o diretorpresidente da FEE, Roberto Araújo, houve uma busca
maior por inovação e tecnolo-

Maurício Campiolo

gias para melhorar a produtividade. “Melhoramento da ética, irrigação, melhorando as
condições de pastagens. Isso
faz melhorar aspectos de sustentabilidade”, afirmou.
De outro lado, deixar a
produção mais sustentável foi
mais caro para o criador americano. Os custos no período
analisado aumentaram 6%,
de acordo com a pesquisa.
Ainda assim, ponderando o aspecto econômico e ambiental,
a conclusão é de que houve um
aumento da eficiência no que
diz respeito à sustentabilidade
no setor.
Conforme a pesquisa, o
consumidor americano quer
saber se o modo de produção
é responsável, mas não compreende o que, de fato, seja
sustentabilidade, pois a terminologia não está assimilada
e não há uma maneira rápida de falar sobre o assunto.
A alternativa, segundo Kim
Stackhouse-Lawson, da Associação Nacional dos Criadores
de Gado de Corte dos Estados
Unidos, é conscientizar os segmentos envolvidos no processo,
e, partir deles, estabelecer um
diálogo com os consumidores.
Reflexão
final
Mudanças estruturais em
qualquer atividade humana
passam por uma sequência de
etapas. Para compreender o
panorama e o ritmo das melhorias na pecuária, a identificação do contexto e do estágio
de desenvolvimento é crucial.
O primeiro passo, conforme o
economista Francisco Vila, é
a conscientização do produtor
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para a necessidade de um sistema produtivo mais sustentável. Através da relevância que
o tema adquiriu na mídia e
pela pressão que o consumidor
faz através do acerto entre
procuradores, cadeias de varejo e frigoríficos, a mensagem
chegou de forma muito clara
ao pecuarista. “O mercado exige um produto que proteja os
recursos naturais, que obedeça às regras da sanidade animal e humana e que possa ser
rastreado através de sistemas
de certificação confiáveis e de
amplo uso”, afirma.
Num segundo passo, o produtor procura capacitação
para operar com um sistema
produtivo compatível com essas exigências. Para isso ele
recorre às informações práticas das empresas de insumos,
às pesquisas acadêmicas, aos
serviços de consultores técnicos e às associações ou serviços de extensão rural que
orientam as mudanças necessárias na propriedade. “É
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natural que o processo de modernização gere tensões não
apenas entre os responsáveis
pela propriedade, que pode ser
familiar ou empresarial, mas
também entre os donos e os
funcionários, que nem sempre
compreendem por que é preciso mudar algo que sempre
funcionou bem”, analisa.
O terceiro passo, após
convencimento do tomador
de decisão no sentido de incorporar aspectos da sustentabilidade em seu modelo de
negócio, é o financiamento
dos investimentos necessários
para adequar a propriedade
às novas normas de produção.
“Enquanto já é difícil convencer o produtor de mudar suas

A sustentabilidade passa pela
formação de uma nova sociedade,
mais consciente e crítica

práticas tradicionais, a vontade de investir na modernização da fazenda normalmente
esbarra na baixa rentabilidade da atividade e na falta de
hábito de trabalhar com crédito na pecuária”, avalia Vila.
Para o especialista, a sustentabilidade passa pela formação de uma nova sociedade, muito mais consciente e
crítica em relação às práticas
das empresas e dos governos.
Mais ainda, o desenvolvimento sustentável irá demandar
uma nova forma desta sociedade se relacionar com as formas de produção e consumo,
e tudo isto só será possível
por meio do conhecimento,
da informação acessível e da
transparência em todos os setores.
Membro
efetivo
A Angus, através de seu
Programa Carne Angus Certificada, participou desde
2013 do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentá-

vel (GTPS), na condição de
observador. Mas em 2014 a
entidade tornou-se membro
efetivo do grupo, que reúne todos os elos da cadeia
da carne, como produtores,
indústria, varejo, setor financeiro e sociedade civil.
Através do GTPS o tema
sustentabilidade nos âmbitos
econômico, ambiental e social é debatido entre os elos
da cadeia na busca do consenso e da melhoria contínua
na cadeia da carne. E em
novembro do ano passado, a
Angus participou da Conferência Global da Carne Sustentável, no Centro de Eventos WTC, em São Paulo, SP.
Foi então representada pelo
gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada,
Fábio Medeiros. A conferência teve a participação de
membros de associações, empresas e entidades do agronegócio e de defesa ambiental, para discutir os rumos da
sustentabilidade na cadeia
produtiva da carne global.

“Trazer este importante
evento de discussões acerca
da sustentabilidade da cadeia
da carne para o Brasil está
em linha com nossos métodos
de produção. O Brasil oferece
muitas possibilidades, integrando sistemas de pastagens
temperadas, tropicais ou intensivos, permitindo a produção das mais diferentes especificações de qualidade para
os públicos mais exigentes.
Podemos garantir que nossa
carne é saudável, segura, livre
de hormônios e produzida de
modo a garantir a preservação do meio ambiente”, sintetiza o gerente.
O Brasil possui um dos
maiores programas de certificação de carne de qualidade
do mundo, o Programa Carne
Angus Certificada, que fechou
2014 com o abate de mais de
330 mil cabeças de gado certificado da raça. O Programa
conta atualmente com nove frigoríficos parceiros, com plantas em sete dos principais Estados produtores do País.

TÉCNICOS CREDENCIADOS

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

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

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

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

UF
RS
RS
PR
RS
RS
RS
SP
RS
MG

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

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

TELEFONES
51 9748.3341
55 3431.1835 / 55 9977.6644
45 9972.3425
53 8414.9065 / 53 3325.3805
55 9112.3916 / 55 8135.4008
51 9837.6501 / 55 9969.1464
17 9201.9181
55 3411.5403 / 55 9977.7281
34 8866.7797
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Momento histórico
Por Marcos
Fernandes
da Silveira

Melhor preço da
história combinado ao
melhor momento para
o criador de Angus
Uma combinação de fatores
econômicos e políticos recentes
resultou no que vemos hoje: o
maior valor histórico da carne
bovina brasileira. Nos últimos
anos, o aumento do poder de
compra das classes C, D e E vem
contribuindo para uma crescente demanda por carne bovina no
mercado interno brasileiro, res-

ponsável por cerca de 80% do
consumo. Mesmo com o aumento da produção de cerca de 1,7
para 2,1 milhões de toneladas de
carcaças bovinas do 4º trimestre
de 2008 em comparação com
o 4º trimestre de 20131, houve
grande incremento de preços.
Este aumento inicial poderia ter causado crescimento da
produção ainda maior, o que impediria, em médio prazo, a continuidade da subida do valor da
carne. Contudo, no mesmo período, devido ao incremento nos valores de commodities agrícolas,
houve grande avanço da lavoura
sobre áreas até então exclusivas
de pecuária. Muitos produtores diminuíram o gado de cria
para dar lugar a soja, milho,
cana-de-açúcar, etc. Com isso, a
proporção de abate de fêmeas
teve crescimento de 39% para
46,9% do 1º trimestre de 2010
em comparação com o mesmo
período de 20142. Sem ter para

onde expandir, afinal há restrições ambientais que impedem o
avanço geográfico da pecuária,
não houve aumento de oferta
suficiente para suprir a nova
demanda. A velha lei da oferta
e procura determinou então os
atuais recordes de preços.
Dizem que a sorte acompanha os bons. Eis que este cenário
de demanda por intensificação
da pecuária veio a favorecer
enormemente ao Aberdeen Angus. Desde 2013, é a raça de
corte que mais vende sêmen no
país, com 3,39 milhões de doses
comercializadas naquele ano3. O
produtor do brasileiro reconheceu na raça o casamento mais
completo para sua vacada zebuína. O Bos indicus (zebu), que
representa 90% das matrizes do
país, esbanja adaptação ao ambiente tropical, porém deixa a
desejar em termos de eficiência
produtiva e qualidade de carcaça. Exatamente estas caracterís-

ticas são os destaques do Angus;
com suas grandes precocidades
sexual e de terminação, a raça
dá ao produtor uma velocidade
muito maior de produção. Além
das várias características em
que a principal raça britânica
complementa o zebuíno, a grande distância genética favorece
uma maior manifestação do
fenômeno da heterose, ou vigor
híbrido.
Evidentemente, o tradicional
criador de Angus não teve só
“sorte”, ele soube reconhecer a
eficiência das linhagens da raça
e quão vantajosas elas são. Os
selecionadores da raça também
realizaram um excelente trabalho de seleção genética, pois
souberam onde e como tornar os
animais mais eficientes. O Promebo, da Associação Nacional
de Criadores, e os programas
estadunidenses das associações
de Aberdeen e Red Angus, juntamente com o esforço dos selecio-

nadores são responsáveis pelo
salto evolutivo que a raça teve
nos últimos anos.
Resta agora ao criador, saber aproveitar o momento e
colher os frutos do trabalho
realizado até hoje. Não custa,
tampouco, torcer para que o cenário de “sorte” não mude tão
cedo.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Trimestral do Abate de
Animais, 2008.I-2013.IV.
2
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa Trimestral do Abate de
Animais, 2009.I-2014.I.
3
Fonte: Associação Brasileira
de Inseminação Artificial, Relatório
Índex ASBIA 2013.
1

Médico Veterinário - CFMV-RS 7647
Criador de Angus Parceria La
Cornélia e Silveira e Representante
CRI Genética Brasil
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Pecuária sustentável no MT

O

s criadores do CentroOeste brasileiro mostram-se extremamente
interessados em reverter o
atual quadro do setor naquela região do Brasil, que
carece de organização e padronização em sua produção
de animais geradores de carne de qualidade. Quem faz
esta afirmação é o consultor
e zootecnista Adrovani Teixeira Cavalheiro, que atua
nesta área do País há muitos anos. Ele diz que existe
um grande mercado, mas que
este tem sido mal explorado.
“O que se percebe é um alto
interesse dos criadores em
participar do mercado da
carne de qualidade, mas pela
falta de orientação técnica e
planejamento, os resultados
nem sempre satisfazem os
proprietários rurais e tampouco aos consumidores”,
resume Cavalheiro, que arremata dizendo ser de pouca
valia o investimento em tecnologia, sem a devida orientação e apoio técnico para a
efetivação de bons trabalhos
e consequentemente bons
negócios.
Uma ilha de
sustentabilidade
Mas este diagnóstico
está mesmo longe de descrever o que acontece nas
terras da JP Agropecuária.
De forma alguma intimidam
os proprietários desta propriedade, também conheci-

José Leandro Oiivi Peres (à
esquerda), com os pais: pasto
abundante para garantir apronte

da como Fazenda Pontal,
localizada no município de
Nova Guarita, no norte do
Mato Grosso. Assim como
as más notícias chegam rápido, as boas passam pelo
mesmo caminho e tornam-se
referência para os profissionais da área. Quer dizer, as
boas práticas agropecuárias,
somadas a técnicas como a
Integração Lavoura Pecuária (ILP), vêm permitindo
um upgrade nos negócios da
Pontal, que pode ser considerada na atualidade um
grande diferencial em agropecuária sustentável para a
região. “Começamos, depois
de utilizarmos várias raças
em nossas experimentações,
a partir de 1997, a fazer uso
da genética Angus em cruzamentos com o gado Nelore”,
informa José Leandro Olivi

Longe de ser um acaso, a
escolha do Angus foi uma opção
para garantir a padronização
exigida pela VPJ

Peres que, juntamente com
seu pai, José Peres Duran,
administram as atividades
da fazenda. Ele identifica
que as suas matrizes Nelore
pertencem à linhagem Lemgruber e da Angus, Pionner e
Heritage.
Padrão e
bons negócios
José Leandro observa que
a escolha da genética Angus
como carro-chefe para os
cruzamentos, para a produção de novilhos de abate,
está longe de ser um acaso.
Segundo ele, além das já conhecidas vantagens transmitidas por esta genética, ela
também proporciona uma
padronização da produção, e
por isso tem maior facilidade de comercialização, indo
ao encontro da demanda do
frigorífico VPJ Alimentos,
com o qual a Pontal tem
parceria, e onde são abatidos nossos animais dentro
do Programa Carne Angus
Certificada.
“Assim
conseguimos
atender às exigências do
Programa, em matéria de

volume e qualidade dos animais para abate”, aponta
o agropecuarista. Ele não
titubeia em afirmar que o
Programa Carne Angus, há
algum tempo descoberto e
ambicionado pelos produtores rurais de todo o Brasil, é
tão ou mais exigente quanto
os consumidores europeus,
asiáticos e norte americanos.
Mas para atingir o status
atual, a Pontal organizou e
planejou com firmeza e muita técnica os seus passos.
“Aproveitamos o nosso campo para plantar braquiáras,
oferecendo pasto abundante à boiada, especialmente
nos períodos de seca, além,
é claro, de uma boa suplementação alimentar. Plantamos milho e soja e partimos,
também, para a Integração
Lavoura Pecuária (ILP),

tendo em vista o aproveitamento de nossa área de terras e como forma de agregar
valor à propriedade, seguindo o conceito de uma administração moderna”, enfatiza Peres.
Valorização
Todas estas providências
e mais a fidelidade nas parcerias comerciais e valorização dos colaboradores,
contribuem para a definição
de uma rotina necessária e,
deste modo, produtiva e rentável. “Inclusive, editamos
manuais que repassamos
para os nossos colaboradores, como forma de mantêlos focados, atualizados e
valorizados”, aponta o pecuarista.
Em outras palavras, o
resultado aparece com uma
boa administração e asses-
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soria técnica correta, adequada. Esses predicados
compõem um processo que
começa com os 60 dias de
nascimento até a desmama, com 1,5 kg de ingestão de ração para bezerros.
Na desmama os animais já
atingem a marca dos 290
kg. Após este período, 1%
a 1,2 % do peso vivo em
área de ILP, seguindo o
confinamento, onde a fêmea chega aos 350 kg e
os machos a 360 kg. E é
importante lembrar que o
confinamento dura, em média, 120 dias.
Chegada a hora da venda, a
Fazenda Pontal oferece carcaças, com os machos capão pesando 540 kg e as fêmeas 510
kg, para um período desde o
nascimento até o abate, em
média, de 15 meses. A quantidade projetada e efetivamente
enviada para o frigorífico pode
chegar a 2 mil animais. Depois
disso, reconhecer o mérito da
Pontal é um dever.

CARNE

Olhar
técnico
O técnico de Controle de
Qualidade e Certificador do
Programa Carne Angus Certificada, baseado em Goiânia,
GO, Carlos Eduardo Velasco,
atento ao que acontece no
Centro-Oeste, explica que o
diferencial dos trabalhos realizados pela Fazenda Pontal
já começa com a seleção genética de alto padrão das matrizes, num trabalho que vem
sendo desenvolvida há mais
de 30 anos. Da mesma forma,
o sêmen escolhido passa por
uma rigorosa avaliação. “Outro fator importante para os
excelentes resultados é a alimentação e o tratamento que
os animais recebem, também
no período de confinamento”, ressalta. Em síntese, o
Bem Estar Animal.

no final de 2014, por exemplo, mostram que as 240
novilhas meio sangue Angus
abatidas apresentavam acabamento de gordura uniforme. “O detalhe é que 68%
das novilhas mostravam acabamento uniforme de 8 a 9
mm de gordura subcutânea e
32% denotavam acabamento acima de 10 mm. Já nos
160 machos capão, 18% tiveram a cobertura mediana
de gordura na ordem de 5 a
6 mm”, avalia Velasco.
Quanto às perspectivas no
incremento de abates, dentro
do Programa de Carne Angus Certificada, Velasco diz
que são as melhores possíveis. Segundo prospecta, a
parceria da JP Agropecuária
com o frigorífico VPJ definiu
um projeto, iniciado no ano
passado, em que são esperados 2 mil abates para 2015,
onde as novilhas meio sanProdutos e
gue, escaladas pelo Prograperspectivas
Os resultados dos abates ma, atinjam em média 470
presenciados pelo técnico, kg de peso vivo.
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Marfrig: salto de qualidade
no Centro-Oeste

A

tuando fortemente no
estado do Mato Grosso,
o frigorífico Marfrig desenvolve, atualmente, o Confinamento de Campo Novo do
Parecis, MT, com a finalidade
de estreitar a relação entre a
indústria e o produtor. Segundo Luis Felipe Niero, gerente
de Confinamento e Fomento
Angus do frigorífico, a atividade tem por objetivo a engorda dos bovinos comerciais
(nelores e anelorados – cruzas
Angus/Nelore), sendo que o
local possui capacidade estática para 26 mil animais e está
situado na rodovia MT 235,
a 35 km da cidade de Campo Novo de Parecis. “Esta
parceria entre o Marfrig e os
pecuaristas do MT quer gerar
carcaças de melhor qualidade, oferecendo instalações e
alimentação balanceada para
a engorda de animais de terceiros, através de um contrato
de parceria de engorda por diárias ou por arrouba produzida”, explica Niero.
Fomento Angus
O Projeto Fomento Angus
é uma iniciativa que nasceu
para estimular a produção
de animais com cruzamento
Angus (mínimo ½ sangue),
em que o frigorífico faz um
adiantamento financeiro ao
pecuarista para custear a
IATF (inseminação artificial a
tempo fixo). “Este custeio só
é descontado do pecuarista na
hora da entrega do produto, e
dependendo da taxa de devolução obtida, o pecuarista recebe um desconto de até 10%.
O Marfrig garante ao pecuarista a compra de 100% dos

produtos gerados, em qualquer
categoria (bezerro desmana,
animal recriado ou terminado), com premiações que garantem remuneração diferenciada”, lembra Niero.
Hoje o Marfrig insemina
aproximadamente 35.000 matrizes com sêmen Angus no
MT e a certificação das carcaças é criteriosamente feita
pela Associação Brasileira de
Angus, dentro de seu Programa Carne Angus Certificada,
no abate dos animais.
Diagnóstico
A bovinocultura no estado do Mato Grosso vem sofrendo pressão por parte das
culturas agrícolas. Após forte
valorização dos grãos, principalmente soja e milho, houve
a migração de algumas áreas
onde originalmente eram mantidas vacas para produção de
bezerros para a produção de
grãos. “Este movimento, nos
últimos anos, fez com que o
abate de animais fosse maior
nos anos anteriores quando
comparado ao que vivemos

segundo dados do Indea (Instituto de Defesa Agropecuária
do Mato Grosso) sofreu um
incremento de 0,22%. Deste modo, a tendência é que a
pressão da agricultura deva
ser menor para os próximos
anos e com isso, segundo expectativas do próprio Imea, a
oferta de animais tende a ser
maior no ano de 2016. Já, em
relação ao número de matrizes, mesmo com o abate acentuado nos últimos anos, o Estado ainda possui um grande
potencial de expansão da produção de bezerros meio sangue
Angus.
Gargalo é o transporte
O gargalo da produção
pecuária para o País, não só
para o Mato Grosso, são as
condições das estradas, agravado pelas longas distâncias
entre as fazendas e as unidades frigoríficas. “Dependemos
muito das estradas, tanto para
transporte dos animais vivos
guiados à indústria, mas também para transporte da carne
até o consumidor. Esse é um

A parceria entre o Marfrig e
os pecuaristas do Mato Grosso
tem o objetivo de gerar
carcaças de alta qualidade
atualmente, uma vez que no
primeiro bimestre o estado
reduziu o abate em 16,43%”,
explica Niero. Segundo informações divulgadas pelo Imea
(Instituto Mato-Grossense de
Economia Agropecuária), fevereiro de 2015 apresentou o
menor abate desde novembro
de 2012.
Contrariando toda a pressão da agricultura, mas em linha com a redução dos abates,
o rebanho Mato-Grossense

grande gargalo quando produzimos animais especiais”, reafirma o gerente.
O transporte de animais
vivos em estradas ruins pode
comprometer a qualidade
construída pelo pecuarista
através do trabalho de genética, nutrição e manejo. Contusões e hematomas causados
em áreas específicas, podem
comprometer o valor agregado da carcaça após “toalete”,
redirecionando à mesma a

da coleta de óvulos de vacas
TOP e de sêmen sexado de
touros Angus TOP. Assim, são
produzidos, por meio de fertilização in vitro (FIV), embriões
com características superioLuis Felipe Niero
res, resultando em precocidamercados menos exigentes. A de, alta conversão alimentar,
péssima condição das estradas acabamento, sabor e maior
onera todo o processo e quem qualidade da carne. A técniacaba pagando a conta da ine- ca possibilita a multiplicação
acelerada do rebanho ao utificiência é o consumidor.
Animais meio sangue con- lizar embriões sexados, já que
seguem atingir no Centro-Oes- as crias nascem com 100%
te ótimos índices produtivos, dos genes de alta qualidade e
resultando em carcaças pa- em larga escala.
dronizadas, pesadas, com ex20 mil fêmeas
celente área de olho de carne
A primeira fase do Pro(exigido em alguns cortes). O
destino das carnes acaba sen- grama Marfrig+ já teve início
do a mesma de todos os cortes com a participação de pecunobres ou seja os restaurantes aristas parceiros dos estados
Gourmet localizados as capi- de Goiás, Mato Grosso e Mato
tais e grandes centros consu- Grosso do Sul, e deverá chemidores como o caso de São gar ao fim deste ano com 20
Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro, mil fêmeas prenhes confirmadas. Com a grande demanda,
Brasília, Curitiba.
o Marfrig já se prepara para
a segunda etapa do prograPrograma Marfrig+
A Marfrig Global Foods ma, em 2015, com a parceria
- uma das maiores empresas da Agropecuária Jacarezinho,
globais de alimentos - lançou FSL Angus Itu, Associação
o Programa Marfrig+, primei- Brasileira dos Criadores de
ra iniciativa a utilizar embri- Zebu (ABCZ) e Associação
ões sexados de alta qualidade dos Criadores de Nelore do
genética. O Programa foi cria- Brasil (ACNB).
“Esta iniciativa, junto com
do em parceria com a In Vitro
Brasil e o objetivo é de gerar o Programa Fomento Angus
animais com características Marfrig, é um passo muito
superiores de desempenho, importante para a pecuária
tanto em termos de quantidade brasileira, que utiliza a genéquanto de qualidade da carne tica de ponta, melhorando o
produzida. Antes, este sistema desempenho do rebanho e a
era usado em pequena escala remuneração dos pecuaristas,
para a produção de gado de além de aumentar a eficiência
elite e reprodutores no Brasil. da atividade”, destaca Marcos
Agora, com o Marfrig+, esta Molina, presidente do Consetecnologia será disponibiliza- lho da Marfrig Global Foods.
da em escala industrial e a um Com a finalidade de aumentar
custo acessível.
>>>
O processo se dá a partir
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a eficiência e a produtividade
da bovinocultura de corte brasileira, o Programa Marfrig+
contribui para a redução do
ciclo de produção e para a obtenção de uma carcaça mais
uniforme.
O programa Marfrig+
conta com um comitê técnico
formado pela Marfrig, pesquisadores renomados, clientes
nacionais e internacionais da
empresa, criadores e terminadores de gado. Dessa forma,
o Mairfrig+ agregará tecnologia, eficácia e transparência
ao processo de produção de
bovinos, o qual será acompanhado por empresas independentes, que mapearão os in-

dicadores de performance de
cada um dos participantes do
programa, a fim de garantir a
excelência da cadeia produtiva
de ponta a ponta.
Produtor
em destaque
Para o diretor executivo da
Maragogipe, o gaúcho Wilson
Brochmann, referência nacional quando o assunto é cruzamento industrial de Angus/
Nelore, as atividades pecuárias no Mato Grosso do Sul
vêm em franco crescimento.
A parceria do frigorífico Marfrig com o Programa de Carne
Angus Certificada, no seu entendimento, tem apresentado

os melhores resultados, não
só para os produtores do MS,
como para toda a cadeia produtiva da carne envolvida com
o Programa.
“Atualmente o pecuarista está atento aos processos
tecnológicos que permitem a
inseminação FIV (Fecundação in Vitro) que, em última
análise, resulta em um número maior de machos. Isto na
ordem de 90% de machos e
10% de fêmeas com este tipo
de cruzamento”, ressalta o selecionador e, ao mesmo tempo
afirma que neste processo a
margem de rentabilidade do
pecuarista é aumentada significativamente.

Programa Carne Angus
intensifica relacionamentos
O ano de 2015 será marcado por intensas ações de
relacionamento com pecuaristas pela Associação Brasileira de Angus, através de
seu Programa Carne Angus
Certificada junto a seus parceiros e criadores participantes nos principais centros
de importância em pecuária
de corte no Brasil. As ações
serão marcadas pelo número
de visitas que os coordenadores farão aos associados
nas suas regiões de ação,
com ênfase à ampliação do
convívio, visando aproximar
cada vez mais o Programa
do produtor.

Ana Doralina Menezes e Maychel Borges

lacionamento.
“Muitos criadores não
têm todos os dados dos seus
abates e, às vezes, não percebem como podem melhorar a sua produção. Com as
visitas, vamos levar informaAmpliando
ções e também buscar dados
contatos
A coordenadora do Rio dos produtores, criando um
Grande do Sul, veterinária melhor intercâmbio e orienAna Doralina Menezes, des- tando os produtores a terem
taca que cada coordenador mais eficiência no seu trabadeverá realizar 10 visitas lho e em decorrência disso
durante o ano, ampliando o melhores ganhos pelos seus
contato com os criadores, produtos, além de, através
buscando e levando infor- desses contatos com produmações sobre o número de tores líderes de suas regiões,
abates realizados, bonifica- buscarmos ampliar o número
ções recebidas, camada de de produtores participantes
gordura dos animais abati- do Programa Carne Angus”,
dos, entre outros dados, tra- sintetiza Ana Doralina.
Já o zootecnista Maychel
çando um perfil do produtor
que entrega novilhos para Borges, coordenador da
abate no Programa e assim Marfrig no Centro Oeste e
melhorando e estreitando, São Paulo, destaca que as
de modo geral, a área de re- visitas são importantes por-

que vão retomar o trabalho
a campo, buscando dados
junto ao produtor para aumentar a certificação de
animais.
Orientações
objetivas
“Vamos insistir em orientações objetivas visando
melhorar cada vez mais os
animais de abate. Às vezes
o criador não tem os dados
que necessita para melhorar
o seu rendimento, e vamos
levar isto a ele”, diz o técnico.
O coordenador de São
Paulo, que atende a JBS,
zootecnista Lucas Rosa, e
a coordenadora Ana Carolina, veterinária que atende a
VPJ em SC, PR e SP, farão
o mesmo trabalho de fomento e estreitamento de relacionamento nas suas regiões.
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Concursos de Carcaças
têm agenda nacional

O flagrante sucesso do Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, e por consequência dos já tradionais concursos de carcaças que realiza
por todo o Brasil levou a entidade a anunciar, no início de
março deste ano, a criação de uma Agenda Nacional, programando datas e locais da realização dos Concursos de
Carcaças Angus em 2015. Segundo o diretor do Programa
Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador, a medida foi adotada em função do crescimento dos abates de
bovinos Angus em todo o Brasil e do evidente e crescente
sucesso do Programa Carne Angus, que remunera com diferenciais os animais com sangue da raça Angus.
Eventos estratégicos
São cinco concursos, estrategicamente localizados no
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, realizados em parceria com indústrias participantes do Programa Carne Angus, que objetivam mostrar
exemplos de sucesso de pecuaristas que investem em Angus e são bonificados na média em 10% acima do preçoreferência da arroba do boi gordo em suas regiões.
Para Reynaldo Salvador, a criação de um calendário
nacional desses concursos é mais uma iniciativa que reconhece o espetacular crescimento do uso da raça Angus em
cruzamento industrial em todo o Brasil.
“Todos os anos nascem mais de 3 milhões de bezerros
com sangue Angus. Essa genética diferenciada possibilita
o aumento da produção de carne bovina de qualidade superior, que agrega valor para os frigoríficos e satisfaz os
consumidores mais exigentes – tanto do Brasil quando do
exterior. Os produtores de Angus também precisam ser valorizados e o são no Programa Carne Angus Certificada”,
garante o dirigente.
Dias 07 a 16 de Agosto
CooperAliança – Guarapuava, PR
Dia 11 de Setembro
Frigorífico Silva – Santa Maria, RS
Dia 30 de Outubro
Marfrig – Bataguassu, MS
Dia 14 de Novembro
Frigol – Lençóis Paulista, SP
Dia 05 de Dezembro
Marfrig – Mineiros, GO
Mais informações: www.carneangus.org.br
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PAD: garantindo o futuro
P

redizer o índice final
dos produtos originados de acasalamentos visando potencializar a
produtividade dos rebanhos.
Este é o objetivo do PAD
(Programa de Acasalamentos Dirigidos) elaborado pelo
Promebo. A nova ferramenta
auxilia o criador na tomada
de decisões, prevendo através de simulações de acasalamentos, o futuro das novas
progênies.

Contando com o apoio da
Associação Brasileira de Angus, o PAD pode ser usado
em diferentes situações, como
a escolha do sêmen, o planejamento dos acasalamentos,
a correção de atributos deficientes, controle da endogamia e produção de animais de
dupla marca.

Ângela Linhares

Susana Macedo Salvador

Progresso
genético
De acordo com a coor-

considera o PAD uma ferramenta excelente para se obter animais mais produtivos.
“Tendo-se o histórico das
vacas mães se sabe as deficiências que elas possuem e o
programa vai indicar qual o
melhor touro para o acasalamento, suprindo aquelas deficiências”, aponta.
O processo se faz escolhendo os touros pelo sumário para as características
que se quer, e as vacas pelas
DEP’s. O programa também
sempre dá duas opções, se
usa primeiro um touro e depois o outro. Ângela diz que
o objetivo do PAD é indicar
touros focando a parte mais
produtiva do animal na quesGAP e Cia Azul:
tão de carne. “Mas como nós,
pioneirismo
Duas propriedades, ambas dentro da nossa atividade,
na Fronteira Oeste gaúcha, nos preocupamos também
são pioneiras na adoção do com o fenótipo do animal,
novo programa. A pecuaris- eu uso o meu olho zootécnita técnica Ângela Linhares, co para dar uma ajustada,
da GAP, em Uruguaiana, RS, trocando entre 10 a 20% as
denadora do Promebo, Fernanda Kuhl, a utilização do
programa vai acelerar o progresso genético dos rebanhos.
“Hoje praticamente os acasalamentos são feitos no escuro,
e com o PAD, será possível
predizer os resultados”, reforça a técnica.
O programa foi lançado no
verão e já está despertando
grande interesse entre os criadores, devendo ter acentuada
procura na próxima estação
de monta. Para participar do
programa os touros e ventres
deverão obrigatoriamente ser
animais avaliados dentro do
Promebo.

indicações do programa, por
outros touros que a meu critério vão produzir os resultados que eu preciso”, sugere.
Já para Susana Macedo
Salvador, da Cia Azul, também de Uruguaiana, o principal benefício do PAD é fazer
a otimização de reprodutores
disponíveis. “Tendo-se claro o
objetivo que ser quer atingir,
é uma excelente ferramenta
para se otimizar as DEP’s e
alcançar as metas pretendidas”, avalia Susana. “Porque
ou se faz uma escolha aleatória nos acasalamentos, ou
se faz uma escolha objetiva
baseada no desempenho da
vaca e do touro e com isso se
consegue otimizar em muito o
resultado das progênies”, define ela.
Para fazer uso do programa, o criador deve investir R$
2,00 por ventre, e indicar ao
Promebo os touros e ventres
que deseja acasalar.

Projeto Genômica quer apoio dos criadores
A Associação Brasileira de
Angus, juntamente com a ANC
(Associação Nacional de Criadores – Herd Book Collares),
está solicitando a colaboração
dos criadores de Angus que tenham touros no Sumário ANC/
Promebo 2014/2015, com alta
acurácia de DEPs, para a localização de material biológico
desses animais, pelo e sêmen.
Esse material será usado para
genotipagem nos projetos de
genoma e irá gerar uma série
de informações que servirão
como importantes ferramentas
no aperfeiçoamento genético
da raça Angus, com ganhos
para todos os criadores.
Uma carta com uma planilha em anexo já foi enviada
aos criadores pela Associação
Brasileira de Angus, solicitando uma lista dos touros que estão sendo utilizados em monta
natural e dos touros que tem
sêmen disponível na fazenda.
À medida que forem localiza-

dos sêmen ou pelo desses animais, o criador deverá entrar
em contato com a Angus, que
irá informar sobre os procedimentos.
De acordo com o Dr. Roberto Carvalheiro, da Unesp, um
dos pesquisadores envolvidos
no projeto, a meta é concluir a
fase de genotipagem ainda este
ano. “Depois vem a parte de
análise dos dados para se conseguir resultados”, informou o
especialista.
A coordenadora do Promebo, Fernanda Kuhl, destaca
a importância do projeto coordenado por Roberto Carvalheiro: “Compilação e uso dos
dados para gerar informações
que possam ser utilizadas no
melhoramento genético da
raça Angus, para formar um
banco de genoma da raça. E
as avaliações visuais a campo
enviadas ao Promebo vão gerar DEPs que serão aliadas as
informações genômicas e com

Roberto Carvalheiro

isso será possível criar um banco genético da raça”, sintetiza
a técnica.
Projetos
paralelos
O Projeto Genômica engloba três projetos que seguem
paralelos - estudo genômico
de resistência ao carrapato e
tristeza parasitária bovina –
seleção genômica do consumo
e eficiência alimentar dos bovinos e - avaliação do uso de in-

Fernanda Kuhl

formações no melhoramento
dos bovinos Angus.
A previsão de término desses estudos é dezembro de
2016. Entre os três, o estudo
de resistência ao carrapato e
tristeza parasitária bovina vem
se destacando no interesse dos
criadores. Tanto que este projeto originou outro, o Sani Gene,
Genética para Sanidade, sob o
encargo do pesquisador Fernando Cardoso, da Embrapa
Pecuária Sul, de Bagé, RS.

Treinamento
na Embrapa
No início de fevereiro, representantes de várias cabanhas gaúchas fizeram um
treinamento nessa unidade da
Embrapa, sob a supervisão do
Dr. Fernando Cardoso e da Dra.
Cláudia Gomes. O treinamento
consistiu no aprendizado da
técnica para a padronização
das contagens de carrapato e
esclarecimentos sobre os cuidados a serem tomados na coleta de dados.
A partir desses dados serão
geradas avaliações genômicas
dos animais participantes do
projeto e futuramente poderá ser elaborado um Sumário
Genômico de touros pais, além
de painéis de marcadores para
seleção de animais jovens sem
precisar expô-los ao parasitismo.
Mais informações, com
Jennifer Teixeira, na Angus,
fone 51 3328.9122.
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Aquecimento
Angus em Avaré
C

riadores de São Paulo e
Minas Gerais apresentaram o melhor da atualidade em genética Angus
durante a primeira exposição
do calendário oficial da Associação Brasileira de Angus,
realizada em Avaré, SP, de 26
de fevereiro a 8 de março.
A mostra, a principal realizada no estado de São Paulo, deu o start no disputado
Ranking Nacional de Criadores e Expositores da entidade.
E se na pista de julgamento a
exposição esbanjou qualidade, também mostrou a saúde
comercial da raça durante
o Leilão Avaré Angus Show,
realizado em 7 de março. Os

eventos foram desenvolvidos
no Parque de Exposições Dr.
Fernando Cruz Pimentel, em
Avaré, SP.
Marcando
em cima
O presidente da Associação Brasileira de Angus, José
Roberto Pires Weber, fez
questão de acompanhar de
perto todas as ações da Angus em Avaré. “Praticamente
iniciamos nosso calendário
de grandes exposições com
esta participação em Avaré,
e não é à toa. A cidade está
localizada em uma região que
para nós é estratégica. É um
centro importante, no qual

Diretoria da Angus compareceu a Avaré

os criadores, principalmente
de São Paulo, Paraná, Mato
Grosso do Sul e Minas Gerais,
se reúnem para mostrar que
o melhoramento genético da
raça a tornou completamente
funcional e adaptada à produção em clima tropical”, aponta Weber.
Os campeões
Nos julgamentos de classificação, a cargo do experiente jurado e técnico da Angus,
Luiz Walter Leal Ribeiro, um
verdadeiro show dos animais
da FSL Angus Itu. A propriedade de Antonio Maciel Neto
faturou o Grande Campeonato
dos machos, com FSL 1307
Taison, ficando também com
os títulos de Reservado de
Grande Campeão, com FSL
1435 Prestígio TEI, e Terceiro Melhor Macho, com FSL
1690 Fabuloso TEI.

“Essas conquistas consolidam o trabalho de seleção que
estamos desenvolvendo, nos
mostrando que estamos no caminho certo. Trabalhamos com
muita dedicação, participando
cada vez mais na divulgação
da raça e da nossa marca. Foi
uma honra ter vencido em meio
a tantos touros de alta qualidade presentes ao julgamento em
Avaré”, disse na ocasião o gerente comercial da FSL Angus
Itu, Domingos Parra.
Mas a Agropecuária Fumaça, do selecionador Eduardo Thomé Braga, em Paranapanema, SP, também fez
bonito em Avaré. Ele levou
para casa o título de Grande
Campeã, com a fêmea Melissa da Fumaça TE782, e de
Terceira Melhor Fêmea, com
Nina da Fumaça 795. A Reservada de Grande Campeã foi
FSL 1586 Fenômena, da FSL

A Exposição de Avaré
garante visibilidade nacional
para a raça Angus

Jurado Luiz Walter,
entre Rednilson Goes
e Tito Mondadori

Angus Itu.
“O trabalho de seleção que
nos foi deixado pelo amigo
Elio Sacco (antigo proprietário da Fumaça) tem muita
consistência e ainda está nos
rendendo bons frutos. Mas estamos trabalhando com uma
equipe afiada, agregando conhecimento a cada dia e temos
grandes apostas num futuro
muito próximo”, observou
Braga, em tom de “nos aguardem”.
Jurado
viu evolução
“Tanto na pista de julgamento quanto no leilão tivemos a oportunidade de verificar com clareza o alto nível da
evolução dos animais produzidos em São Paulo. Estiveram
em pista animais com ótimo
padrão racial, extremamente adaptados à produção em
clima tropical, o que mostra
a solidificação da raça no Sudeste e Centro-Oeste do País”,
disse o jurado Luiz Walter
Leal Ribeiro. A próxima etapa
será realizada durante a Expo
londrina, em Londrina, PR, a
partir de 15 de abril.
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Leilão superou R$ 369 mil
A qualidade do grupo de animais presentes em Avaré deu o
tom para os bons negócios que
marcaram o Leilão Avaré Angus Show, realizado no dia 7 de
março, durante a Exposição de
Avaré. No pegão, boa liquidez
dos lotes apresentados, com a
venda de 73 fêmeas e 9 machos,
além de 50% da venda de um
macho e uma fêmea.
O remate, promovido pela
Casa Branca Agropastoril,
VPJ Pecuária, Agropecuária
3E, Agropecuária Fumaça e
Agropecuária ECO Angus, obteve faturamento total de R$
369.499,98, com média de
R$ 3.727,21 para as fêmeas

(vendidas 50 novilhas, 19,5
vacas e 4 vacas paridas) e de
R$ 10.057,89 para os machos
(8,5 de sobreano e 1 touro).
O lote de maior valor foi o
58, com 50% do animal VPJ
Black Dorigan N Worth, de 27
meses de idade, vendido pela
VPJ Pecuária para a Top Fértil por R$ 24 mil. A VPJ foi a
maior vendedora do pregão, totalizando R$ 141.050,00 em
vendas. Zeca Baleia (da Fazenda Volta Grande) foi o maior
comprador, tendo investido R$
72,9 mil.
Segundo o leiloeiro Guilherme Minssen, que conduziu o pregão para a Progra-

Fotos: Fabio Fatori/Angus

ma Leilões, o evento também
marcou a chegada à raça Angus de um dos principais criadores do norte do País - Fred
Bezerra, do Rancho Promissão (no Pará e em Avaré), que
foi um dos maiores investido-

res no pregão.
Bezerra adquiriu 11 novilhas Angus com origem na
VPJ, Casa Branca Agropastoril, 3E Agropecuária de seleções Reconquista Agropecuaria, FSL Angus Itu, Cabanha

Catanduva, Cabanha Santa
Bárbara, Cabanha Pai Passo e
Cabanha Três Marias. O Rancho promissão é tocado pelos
técnicos João Amauri e André
Sampaio, que segundo Minssen
estão com importante núcleo
genético para a realização de
um bom trabalho de seleção
em Angus. João Amauri é o
agrônomo e gerente geral e
Andre Sampaio é o gerente de
cabanha.
A média das fêmeas compradas pelo Fred Bezerra foi
de R$ 4.827,00 - ele levou as
mais novas, de 2013 e 2014.
R$ 53.100,00 por 11 novilhas
prenhas ou inseminadas.

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reserva de Grande Campeã

Terceira Melhor Femea

Dados dos animais campeões de Avaré
MACHOS
Grande Campeão
Nome: FSL 1307 TAISON
Tat: 1307 Registro: O159530
Nasc: 05/05/2012 Idade: 1035 Dias 34 meses DENTE: 4
Perimetro Escrotal : 41 Peso: 1019
Ponderal: 980
Pai: SAV DUKE 6313
Mãe: FSL I INKA 873 TEI
Criador: FSL ANGUS ITU LTDA.
Expositor: ANTÔNIO MACIEL NETO
Estabelecimento: FSL ANGUS ITU Cidade:
ITU /SP
Reservado de Grande Campeão
Nome: FSL 1435 PRESTÍGIO TEI
Tat: TEI1435 Registro: O162363

Nasc: 12/09/2012 Idade: 905 Dias - 30
meses DENTE: 4
Perimetro Escrotal : 47 Peso: 1003
Ponderal: 1110
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE
Mãe: TRES MARIAS 7858 CREDITO 6654 TE
Criador: FSL ANGUS ITU LTDA.
Expositor: ANTÔNIO MACIEL NETO
Estabelecimento: FSL ANGUS ITU Cidade:
ITÚ /SP
Terceiro Melhor Macho
Nome: FSL 1690 FABULOSO TEI
Tat: TEI1690 Registro: O180176
Nasc: 02/07/2014 Idade: 247 Dias - 8
meses DENTE: DL P8: 5,86
Perimetro Escrotal : 25 Peso: 332 AOL:
67,32 Ponderal: 1340 EGS: 5,22

Pai: RED FINE LINE MULBERRY 26P
Mãe: TRES MARIAS 8312 ADVANCE 7342
TE
Criador: FSL ANGUS ITU LTDA.
Expositor: ANTÔNIO MACIEL NETO
Estabelecimento: FSL ANGUS ITU Cidade:
ITÚ /SP
FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: MELISSA DA FUMAÇA TE 782
Tat: TE782 Registro: O157095
Nasc: 20/07/2012 Idade: 959 Dias - 31
meses DENTE: R6
Est. Gest.: Prenha Peso: 730 Ponderal:
760
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE

Mãe: HEMATITA DA FUMAÇA TE 457
Criador: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA
Estabelecimento: FAZENDA FUMAÇA Cidade: PARANAPANEMA /SP
Reservada de Grande Campeã
Nome: FSL 1586 FENÔMENA
Tat: TEI1586 Registro: O175172
Nasc: 19/09/2013 Idade: 533 Dias - 17
meses DENTE: DL
Est. Gest.: Prenha Peso: 527 P8: 14,39
Ponderal: 990 EGS: 10,74 AOL: 94,47
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: TRES MARIAS 7216 HORNERO 6140
TE
Criador: FSL ANGUS ITU LTDA.
Expositor: ANTÔNIO MACIEL NETO

Estabelecimento: FSL ANGUS ITU Cidade:
ITÚ /SP
Terceira Melhor Fêmea
Nome: NINA DA FUMAÇA 795
Tat: 795 Registro: O164281 AOL:
107,15
Nasc: 09/05/2013 Idade: 666 Dias - 22
meses DENTE: DL
Est. Gest.: Prenha Peso: 611 P8: 20,24
Ponderal: 920 EGS: 13,63
Pai: ESCUDO DA FUMAÇA TE 223
Mãe: FABULOSA DA FUMAÇA TE336
Criador: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA.
Expositor: AGROPECUÁRIA FUMAÇA LTDA
Estabelecimento: FAZENDA FUMAÇA Cidade: PARANAPANEMA /SP
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A estratégica Expo Londrina Outono Angus Show
no Parque de Esteio

A 55ª Expo Londrina,
considerada uma das maiores
feiras agropecuárias do Brasil e uma mostra estratégica
no País para a raça Angus, se
realiza este ano até o dia 19
de abril.
“A exposição de animais
de argola de Londrina sempre foi uma das mais importantes no calendário anual da
raça Angus. E neste ano estão
em pista cerca de uma centena de animais selecionados,
apresentados por criadores
dos estados do Rio Grande do
Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais”, aponta a gerente
administrativa da Associação
Brasileira de Angus, Katiulci
Santos.
“A expectativa para esta
mostra, que se realiza num
ponto estratégico para a raça
Angus no País, é boa, considerando a demanda pela genética Angus, que segue em alta”,
avalia o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber.

Confira aqui
a programação
Após o ingresso dos animais no parque Parque Governador Ney Braga, o primeiro
evento específico que chama a
atenção dos selecionadores e
especialmente de investidores
em Angus é o Leilão Conexão
Reconquista, organizado pela
Reconquista
Agropecuária,
propriedade de José Paulo
Cairoli, e seus parceiros. O
pregão ocorre no parque, dia
16 de abril, a partir das 19
horas.
Também para o dia 16, mas
pela manhã, às 10 horas, está

programado um Encontro de
Tratadores de Angus, que terá
também a presença de alguns
criadores e de técnicos ligados
à raça. O encontro tem como
objetivo trocar informações
sobre técnicas no trato com os
animais nas propriedades.
E no dia 17 de abril, acontece o grande momento da
exposição de Angus, com a
realização dos julgamentos
de classificação dos animais a
prêmio. A escolha dos campeões de Londrina este ano está
a cargo do técnico e selecionador de Angus Cristopher
Filippon.

A Associação Brasileira de Angus promove durante a
Fenasul 2015, com o apoio do Núcleo Centro-Litorâneo
de Criadores de Angus, o 11º Outono Angus Show, entre
os dias 25 e 30 de maio, no Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio, RS. A exposição este ano supera uma
década de realizações e o presidente do Núcleo CentroLitorâneo, selecionador Sérgio Colaço, titular da Cabanha
Bons Ventos, em Cristal, RS, tem ótimas expectativas em
relação ao evento.
“Nossa expectativa para este ano é boa, considerando
a conjuntura atual. A agropecuária está, por enquanto, se
salvando”, diz Colaço. “Esperamos motivação e participação de um bom número de criadores, e consequentemente
de animais, tanto de argola quanto rústicos”, diz o dirigente do núcleo.
Programação
Em maio, dias 25 a 27, entrada dos animais;
- dia 28, admissão dos animais;
- dia 28 – Leilão do Núcleo Centro-Litorâneo, em parceria com a Feira de Terneiros da Farsul;
- dia 29,à tarde, julgamentos dos animais rústicos;
- dia 30, todo o dia, julgamentos de animais de argola.
O jurado do Outono Angus Show este ano será o experimentado técnico da Angus no Brasil Central Dr. Tito
Mondadori.

Expo Outono em Uruguaiana Confinar em 2015
será bom negócio?

A 13ª Exposição de Outono de Uruguaiana, que acontece nos dias 22 e 25 de abril,
já movimenta as cabanhas das região. O criador Antônio Martins Bastos Neto, presidente
do Núcleo Angus Três Fronteiras, sediado em
Uruguaiana, destaca a importância de manter
o elevado padrão genético que a raça Angus
apresenta na região da Fronteira Oeste gaúcha, que é o berço da raça no Brasil. À frente
do núcleo e da organização da destacada exposição, ele dá continuidade ao trabalho realizado pelos seus antecessores, promovendo as
duas mostras realizadas pelo núcleo: a Exposição de Outono e a Exposição de Primavera.

em contato com os municípios da região da
fronteira Oeste - Quarai, Barra do Quaraí, Itaqui, Alegrete, entre outros - para que participem da nossa mostra, reforçando a qualidade
em pista”, diz Bastos Neto.

A perspectiva de alta na inflação e do dólar, o cenário econômico conturbado - e a política não menos -, o ano de 2015
está cercado de incertezas
Programação
Depois da entrada dos animais no parque, para o confinador de bovinos.
dias 22 e 23 de abril e da admissão, no dia 23, Aumento dos custos de enero dia seguinte (24) é o grande momento, quan- gia elétrica e dos combustíveis
do acontecem os julgamentos de classificação costumam incendiar a inflação
e serão conhecidos os campeões deste ano. Os e o custo de vida. Momento de
julgamentos de classificação estão a cargo de dúvida do consumidor e eleitor.
Na pecuária de corte, a baixa
Maurício Groppo.
Já dia 25, até 10h, ocorre a entrada dos oferta de animais para abate e
animais rústicos, com os julgamentos às 15 a satisfatória remuneração da
Otimismo
horas. E no final do dia, a tradicional confra- arroba contrapõe-se à falta de
Como ocorre em todos os pontos do Brasil
ternização dos criadores e o Remate de Ven- gado de reposição, porque há
onde está presente a raça Angus, também para
alguma retenção de matrizes e
tres do Núcleo Angus Três Fronteiras.
esta mostra o otimismo se revela. “Seguimos
de ampliação dos rebanhos.
Neste cenário, realiza-se em
Ribeirão Preto e Barretos, entre 14 e 17 de abril, o EnconA Fazenda e Haras Ipê, Antão 560 e Basco Zorzal, 50 de padrão, por isso a cada ano
tro de Confinadores da Scot
do Alegrete, RS, propriedade novilhas CA vazias, 3 terneiras apertamos ainda mais nossa
Consultoria, ocasião em que
do criador Heitor Etchepa- FIV PO de ano filhas de Sav seleção”, prospecta o tradiciotambém se realiza a primeira
re Neto, realiza no dia 14 de Angus Valley e embriões de do- nal criador de Angus.
edição do Encontro de Recriamaio, às 18h, no recinto do adoras selecionadas.
O pregão estará a cargo de
dores. Certamente, nestes evenparque do Sindicato Rural do
A exemplo dos anos ante- Agenda Remates e maiores intos, as incertezas de 2015 vão
Alegrete, RS, o seu Remate riores, Etchepare Neto confia formações podem ser obtidas
dominar os debates. Em 2014,
Anual de Produção Angus. no sucesso do pregão, com boas pelos fones: 55.3422.4664 ou
a magia dos recordes de preços
Na oferta, 80 vacas e novilhas médias e pista rápida e limpa. 55.99478100 ou 99741064. do boi gordo acabou por levar
CA, 20 PO prenhas de Santo “Os investidores buscam animais (veja anúncio nesta edição)
o confinador a acreditar que

Leilão Angus Ipê

2015 seria um ano de “ventos
bons e calmos” para a pecuária. Entretanto, a falta de boi
magro mostrou-se a pedra no
sapato da atividade para este
ano.
Não bastassem todas as outras angústias rotineiras de um
confinamento, como nutrição,
sanidade, manejo, entre outros,
agora a preocupação é pujante
também quanto à compra da
matéria-prima. A conta é simples e clara. Sem boi magro as
novas tecnologias em voga se
tornam inúteis.
Por isso, neste ano, através
de novas abordagens e nomes
tradicionais do mercado, como
Amauri Alfieri, da UEL; Moacyr Corsi, da ESALQ/USP
e Sérgio De Zen, do CEPEA/
USP, a recria também estará
em pauta, além dos velhos e novos desafios da engorda. Excelente oportunidade para quem
produz o boi magro entender as
necessidades do confinamento
e, para os confinadores, entender o processo de produção de
sua matéria-prima.
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Boa música eleva produtividade em confinamento
É o que está constatando o
criador de Angus Reneu Ries
(leia-se Vitória Parceria Agropecuária), criador gaúcho de Angus há pouco mais de uma década. Há alguns anos ele aposta em
confinamento de animais cruzas
Angus, entregando parte dos novilhos para abate no Programa
Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus.
Em setembro do ano passado ele iniciou mais um confinamento, em sua Fazenda Vitória,
em Almirante Tamandaré do
Sul, próximo a Carazinho, RS,
desta feita encerrando um total
de 1.017 animais, que começaram a se aprontar no final de
novembro, e o último lote saiu
para abate em 18 de março deste ano. Na Fazenda das Pedras,
em Cachoeira do Sul, RS, estão
os lotes Angus puros.
Com uma ideia na cabeça,
Ries tomou o cuidado de separar
os animais em duas instalações,

colocando 50% da novilhada
em cada uma delas. E numa das
instalações do confinamento, iniciou uma experiência nova: com
a ajuda do filho Lúcio, colocou
em prática algo que vinha ocupando sua cabeça já há algum
tempo: fez uma sonorização no
local, sempre com seleções de
músicas agradáveis, para inicialmente observar algum resultado,
na comparação com o outro lote,
sem música. E não deu outra:
segundo seu técnico, veterinário
Carlos Gonçalves, os animais que
se aprontaram por primeiro (65
no total desta primeira carga),
saíram já no final de novembro,
justamente da parte sonorizada.
“Percebemos que os animais do confinamento com música eram muito mais calmos,
mais serenos que os outros, e
esse comportamento certamente proporcionou melhores condições para a assimilação dos
alimentos, o que os levou a se

Vacacaí na Expogrande
Está marcado para 25 de
abril, o 11º Leilão Genética
Vacacaí 2015, que acontece no
Parque de Exposições Laucídio
Coelho, em Campo Grande, MS,
durante a Expogrande, um dos
maiores eventos da pecuária do
centro oeste brasileiro. A oferta
deste ano é superior a 70 reprodutores da raça Angus (Aberdeen e Red) – na maioria pretos,
variedade que atualmente é muito buscada pelos produtores da
região, pela padronização que
gera no rebanho. Destaque para
cinco exemplares que indicados
para reprodução a campo e para
IATF – lotes já testados e aprovados a campo e em trabalhos de
coleta de sêmen, adaptados às
condições climáticas da região
do MS.
A Vacacaí realiza, em sua
sede, em São Gabriel, RS, duas
seleções distintas: uma para o
Sul do País e outra para o Brasil Central. E além dos testes a
campo e laboratoriais, a cabanha realiza um forte trabalho no
pós-venda, acompanhando os resultados obtidos pelos clientes e
dando especial atenção aos cruzamentos cujos touros tiveram
melhores índices reprodutivos.
Este trabalho reflete o percentual de 70% de compradores fiéis

a cada nova edição do remate.
Para o proprietário, selecionador Alfredo Southall, o
sucesso de 2014 fez com que a
oferta de 2015 seja maior, com a
reconhecida qualidade produzida para os criadores do CentroOeste. “Os animais estão muito
bem, até melhores que na última
edição. São sangues argentinos e
americanos, com destaque para
os touros Bismarck e Net Worth,
ambos da CRI Genética. Um dos
touros pretos em destaque na
oferta foi campeão de categoria
na Expointer. E entre os vermelhos, temos um dos exemplares
que encabeçou a prova da CRV
Lagoa”, qualifica Southall.
Segundo Raul Southall, veterinário e administrador da Vacacaí, “aumentou a oferta, mas
também aumentaram nossos
critérios de seleção. São animais
mais precoces, visando o mercado do MS, que utiliza em sua
maioria bezerros de ciclo curto, com qualidade e quantidade
de carne. E nossa oferta para o
leilão está sendo acompanhada
desde novembro, com exemplares adaptados, que suportam
bem as altas temperaturas, tem
boa mobilidade, reprodutividade
e estão cobertos por seguro de
vida”, argumenta.

aprontarem antes”, apontou o
criador, explicando que nesta primeira experiência não montou
um ferramental capaz de detectar tecnicamente as vantagens
oriundas da sonorização do ambiente. “Fizemos a constatação
dos ganhos ao percebermos que
o apronte foi antecipado, e como
os ganhos foram objetivos, no
próximo confinamento vamos realizar uma comparação técnica
entre o lote com música e o sem
música”, observou Reneu Ries.
No geral, os animais entraram no confinamento com média
de 303 Kg, e saíram com peso
médio de 420 Kg, com média
de ganho diário de 1,2 Kg por
animal. E, segundo Ries, o grande ganho, bem evidente mesmo
numa observação empírica, foi a
antecipação no apronte em relação aos animais confinados sem
música.
“Esta ação, de sonorizar o
ambiente acompanhava meus

Reneu Ries: pecuária
no ritmo da música

pensamentos desde que li uma
reportagem mostrando que, na
Europa, vacas leiteiras que eram
estabuladas com música, produziam mais leite do que as outras
sem música. Então, num levantamento rápido, percebi que o custo para sonorizar o ambiente do
confinamento era muito pequeno
e meu filho foi quem fez a seleção
musical. Assim, contabilizamos
toda a operação como mais uma

das ações de Bem Estar Animal, que empreendemos desde
o início em nosso trabalho com
o gado”, relatou Reneu Ries, garantindo que já para o próximo
confinamento, vai se esmerar na
montagem de um acompanhamento técnico, capaz de verificar
os níveis de conversão alimentar
relacionados com a música.

Parceria: Angus/Azevedo Bento
A Associação Brasileira de
Angus acaba de fechar uma
importante parceria com a Azevedo, Bento S/A Comércio e
Indústria (AZB), uma das mais
tradicionais produtoras de suplementos minerais do País, para
beneficiar os criadores da raça
em todo o Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul. “Nosso
objetivo é ampliar a base de parceiros da entidade, de maneira a
oferecer aos criadores opções de
produtos e insumos de qualidade
e com diferenciais comerciais”,
ressalta o presidente da entidade, José Roberto Pires Weber.
Nesse sentido, a AZB estará presente nos eventos oficiais
da Angus com ofertas especiais.
Além disso, serão realizadas
ações de marketing específicas,
sempre com o foco de intensificar os serviços aos associados.
“A Azevedo Bento fará, em
abril, 160 anos de existência,
sendo uma das empresas mais
antigas em atividade no RS. Isso,
certamente, é fruto de um trabalho correto que envolve confiança e parceria com seus clientes.
Investimos forte em tecnificação de nossa linha de produtos
e em prestação de serviços, com
uma competente equipe de vete-

rinários e técnicos a campo para
garantir o melhor resultado de
nossos produtos, o maior retorno
e o menor investimento aos nossos
clientes”, ressalta o diretor comercial, engenheiro Darcy Silveira. Ele
destaca a parceria de 15 anos da
AZB com a Ufrgs e o Nespro, em
pesquisas, experimentos e assessoria técnica, palestras, congressos e
dias de campo. “Acreditamos muito na raça Angus e sabemos que,
unidos, seremos ainda mais fortes.
A associação tem uma grande
participação no sucesso e difusão
da raça e queremos fazer parte
deste grupo”, reforça Silveira.
Em um tempo no qual as
mudanças acontecem com grande velocidade, a tradição ganha
extremo valor. E no mercado de
beneficiamento de sal, a Azevedo
Bento é a mais tradicional. Fundada em 9 de abril de 1855, em
Porto Alegre, RS, é uma das mais
antigas empresas do Rio Grande
do Sul ainda em atividade. Na
época, ainda se chamava Macedo, Irmão e Azevedo. Anterior ao

Theatro São Pedro, que foi finalizado em 1858, e da ligação telegráfica entre Porto Alegre e o
resto do Brasil, efetivada apenas
em 1866, a empresa iniciou suas
operações com a importação de
sal e de outros produtos.
A partir de 1920, o sal vindo
do exterior foi substituído pelo
produto oriundo do Nordeste do
País. No começo dos anos 30, a
Azevedo Bento estava instalada em um armazém de apenas
1.600 metros quadrados. Atualmente, a empresa ocupa uma
área de 10.300 metros quadrados em Porto Alegre. Além
disso, adquiriu uma unidade em
Paranaguá, PR.
De origem familiar, ainda
hoje mantém essa característica.
Atua em três segmentos: Consumo Humano, Nutrição Animal
e Uso Industrial. Além desses
mercados, opera fortemente na
terceirização de marcas próprias. Nas unidades de produção
o sal bruto é beneficiado, embalado e comercializado para diversos fins.
Em seu parque industrial, a
modernidade e a precisão são o
ponto forte. Desde a captação até
o envase, modernos processos garantem alto padrão de qualidade.
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Remate Gala Angus 2015
U

ma terneira da Sociedad Ganadera San
Salvador foi valorizada
em US$ 48 mil na décima
edição do leilão Gala Angus,
realizado em 21 de fevereiro
no Hotel Conrad em Punta
del Este (Uruguai), fechando
como preço máximo do evento. Na verdade, foram vendidos 50% do animal - Conce
542 Quebrantador Red TE
(Rubeta 4444 Quebrantador x LCC Major League -,
conforme anunciado previa-

Joaquim Mello

mente, já que a cabanha não
queria desfazer-se de 100%
da fêmea pelo seu nível genético e características em
geral, além de possuir apenas
11 meses. O comprador foi a
Cabaña Monte Grande.
A média geral do remate
organizado pela Sociedade de
Criadores de Aberdeen Angus
do Uruguai, com vendas a
cargo da leiloeira Zambrano
y Cia, foi de US$ 18.376,00
para as 15 fêmeas elite comercializadas,
perfazendo
US$ 276 mil. Os promotores
ficaram muito satisfeitos com
os resultados gerais, com os
bons valores, pela demanda
em todas as categorias e pela
presença de criadores de outros países.
A Associação Brasileira
de Angus foi representada
pelo criador e vice-presidente,
Joaquim Francisco Bordagorry Mello (Cabanha San-

Fotos: Divulgação

ta Eulália, Pelotas, RS), que
entregou ao organizador do
Gala Angus, Lucas Gremminger, o livro comemorativo
dos 50 anos da Associação
Brasileira de Angus. “Estive
no primeiro Gala Angus. e
em pelo menos outros cinco,
e nestes 10 anos percebe-se
uma nítida evolução genética
dos animais, o que se reflete
nos preços”, observa Joaquim
Mello. O ex-presidente da Angus entende que “este sucesso
deve ser atribuído ao trabalho

competente e persistente dos
organizadores, a associação
uruguaia, os vendedores,os
compradores e o leiloeiro
Zambrano, que faz este leilão
desde o início. Registre-se que
a campeã do Prado de 2014
foi vendida ano passado neste
leilão”.
Estes foram os demais negócios realizados no 10º Gala
Angus: 50% Vaca PI - US$
19.200,00, Vacas PI - US$
11.400 (máx.), US$ 6.240
(mín.) e US$ 8.820 (média);

03 Novilhas PI - US$ 7.440
(máx.), US$ 3.600 (mín.) e
US$ 5.280 (média); 3 lotes
de 50% Novilhas PI prenhas
- US$ 14.400 (máx.) , US$
7.200 (mín) e US$ 11.200
(média); 2 vacas prenhas com
cria - US$ 19.200 (máx.),
US$ 10.560 (mín.) e US$
14.880 (média); 1 vaca prenha - US$ 7.200; 13 prenhezes - US$ 4.800. Doadas por
diversas empresas, as 100 doses de sêmen Angus ofertadas
renderam US$ 4.050,00.

Angus na grande mostra de Denver 2015
Em janeiro de 2015, foram escolhidos os grandes
campeões Angus do National
Western Stock Show, evento
realizado em Denver, estado do Colorado, nos Estados
Unidos. Nos animais pretos de
argola, os julgamentos ocorreram nos dias 14 e 15, tendo com jurado o texano Dave
Allan. Os julgamento dos lotes ou conjuntos chamados
de “Carload” e “Pen Show”
foram realizados no dia 17,
por um trio de jurados – Arlen
Swyer, Chad Ellingson e Phil
Trowbridge.
Nos animais vermelhos,
considerados uma raça distinta, os julgamentos foram
realizados no dia 12 de janeiro, tendo como jurado o
professor e instrutor de novos
jurados da Colorado State
University, Shane Bedwell, de
Fort Collins, CO.
Estes foram os campeões pretos de Denver 2015:
Nos machos, o Grande Campeão foi EXAR First Ad-

Grande Campeão Aberdeen Angus

vance 5702B, nascido em
9/13/2012, filho de Dameron
First Class, expositor: Schnoor Sisters, Chowchilla, CA. O
Reservado Grande Campeão
foi BSF Opportunist Z5, nascido em 2/16/2012, filho de
BSAR Opportunity 9114, expositor: Hoffman Ranch, Thedford, NE; Bloomberg Polyock, Olivet, MI; Broken Arrow
Angus Ranch, Fallon, NV.
Nas fêmeas pretas, a
Grande Campeã foi EXAR
Frontier Gal 3734, nascida
em 1/10/2013, uma filha de
Dameron First Class; Exposi-

tor: Calli Ann West, Paris, TX.
A Reservada Grande Campeã
foi Silveiras Saras Dream
3345 , nascida em 4/3/2013.
Filha de Silveiras Style 9303;
Expositor: Shayne Myers, Colusa, CA.
Entre os conjuntos, o
Grande Campeão – Carload
pertenceu a Mohnen Angus,
Whitelake, S.D., enquanto
o Res. Grande Campeão –
Carload foi de Krebs Ranch, Gordon, Nebraska. O
Grande Campeão - Pen of
Three também foi de Krebs Ranch, enquanto o Res.

Trio Red Angus

Grande Campeão - Pen of
Three foi exposto por Chestnut Angus Farm, Pipestone, Minnesota.
Red Angus
Segundo informa a Red
Angus Association of America, que organiza a exposição
dos Angus vermelhos, o Grande Campeão entre os machos
foi Six Mile Kill Switch, filho
de Red Benchmark Better
Beef x Red Six Mile Folower 424U, Six Mile Red Angus, enquanto o Res. Grande
Campeão foi GCC Navigator

1233, filho de NBAR Negotiator L21 x LASA Divide
R519, Graystone Cattle Co.
Nas fêmeas, a Grande
Campeã foi TC Ellie 224, filha de BHR Durango 1158
x WEBR MS Ellie 1024, TC
Reds E Sullivan Farms, enquanto a Res. Grande Campeã foi TLC Alaynah 329, filha de TLC Cherry Dr. x Tree
Lane MS Lighting 224X,
TLC Livestock. Nos conjuntos, o Grande Campeão - Pen
Show pertenceu a Weber
Land and Cattle, de Benton
Lake, Minnesota.

M
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Comando, de geração
para geração
Foto: Alexandre Teixeira/Divulgação

Por Marina Corrêa

E

le já perdeu as contas
de quantas centenas
de vezes foi jurado em
exposições pelo Brasil e exterior. Foi um dos fundadores
da Associação Brasileira de
Angus, e por três vezes, em
diferentes épocas, presidiu a
entidade. E por falar em terras estrangeiras e julgamentos, somente dois brasileiros
julgaram animais Angus no
berço da raça, a Escócia. Ele
é um deles.
Por trás do pronome pessoal, está uma das pessoas
mais bem quistas do meio
rural e especialmente dos
criadores de Angus: Antonio
Martins Bastos Filho, veterinário por formação e selecionador por vocação. Seu
Antoninho Bastos, como é
conhecido no meio.
À frente da tradicionalíssima Cabanha São Bibiano,
estabelecimento com 83 anos
de seleção em bovinos Angus,
Brangus e eqüinos Crioulo, Antoninho se orgulha da
história que trilhou ao lado
da família, colocando a São
Bibiano, localizada em terras
uruguaianenses, na região da
Fronteira gaúcha, entre as
cabanhas de maior reconhecimento em qualificação na
criação de Angus do País.
Antoninho acompanhou
não só a evolução de seu estabelecimento, mas expandiu
seu conhecimento e dividiu
com colegas criadores suas
experiências através dos diversos cargos que ocupou ao
longo do tempo na Associação Brasileira de Angus. Embora tenha nascido no meio
rural, já que o pai, Antonio
Martins Bastos, fundou a cabanha em 1926 - Antoninho

belecimento, sempre concorridíssimos e muitíssimo bem
frequentados.
Além do olho sensível
de selecionador treinado
pela experiência, Antoninho
assumiu de vez os negócios nha, o que fica evidenciado, conta sempre com tecnoloa partir da década de 1960, principalmente, nos tradicio- gia de ponta para conduzir
com a morte do pai. Procu- nais leilões anuais do esta- os rebanhos. Além de todo
rou se especializar ao máximo para trazer para cabanha
o que de melhor havia de genética para tocar os plantéis.
Deu certo. Foram muitas
as andanças e o resultado
foi a formação de um plantel com muitos bons frutos,
uma genética desejada por
criadores de todo o Brasil.
Durante esta trajetória, a
São Bibiano acumulou diversos prêmios nacionais e
internacionais. A dedicação
também é traduzida na fidelidade dos clientes da caba-

Antoninho: olho sensível e
tecnologia de ponta para
conduzir os rebanhos

acompanhamento do desempenho dos animais através
de programas como o Promebo, a cabanha também
lança mão dos marcadores
moleculares, opção que auxilia com maior precisão na
transmissão das qualidades
específicas de cada exemplar.
Uma das características dos
animais da São Bibiano é a
rusticidade. São exemplares
preparados para o campo.
“Não adianta suplementar
demais. Produzimos animais
feitos para o pasto”, pontua.
O reprodutor que
ficou para história
A preocupação com a
genética, além de produzir

>>>
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Ainda que siga na lida diária,
Antoninho cuida para que seu
trabalho tenha continuidade
exemplares de excelência,
também coloca a São Bibiano em destaque na produção
nacional. Um exemplo citado por Antoninho, que muito orgulha a cabanha, foi o
desempenho do touro Angus
“São Bibiano Centecanário”. Há 20 anos, o animal
foi recordista de venda de
sêmen em raças europeias.
Foram mais de 300 mil doses vendidas. “Esse animal
foi um divisor de águas para
um ciclo importante. A partir dele, iniciou-se o despertar para o cruzamento com
os zebuínos. Não tenho conhecimento que outro animal de raça européia tenha
vendido tantas doses”, orgulha o criador.
Outra característica da
São Bibiano é o envolvimento da família no negócio.
Antoninho e Gilda Barzoni
Bastos são casados há 53
anos e têm três filhos. Anto-

ninho ressalta que a parceria da esposa é fundamental.
Todos atuam no meio rural
e se dedicam à cabanha. Dos
sete netos, pelo menos três
devem seguir o mesmo caminho. “Tenho orgulho do
que construímos, poder dar
continuidade ao trabalho do
meu pai e ver que a nova geração é tão comprometida
com o que faz. O sentimento
é de dever cumprido”, desabafa.
Preparando a
passagem do bastão
Embora participe ativamente das lides diárias da
fazenda, onde só não está
quando cumpre algum compromisso fora, e ainda de
forma mais efetiva quando
o assunto é a seleção de
animais, o ritmo é de desaceleração. Aos 75 anos, Antoninho se sente preparado
para, cada vez mais, ir de-

legando funções às gerações
mais novas. “Sinto que uma
das principais características da minha personalidade
consegui passar para eles:
a persistência. Foi isso que
me ajudou a crescer, avançar e sempre querer aperfeiçoar o que já fazíamos”,
conta.
Porém, aos 75 anos, pra-

ticamente todos dedicados
ao campo, há tarefas que
são mais difíceis de se desapegar. Antoninho afirma
que segue fazendo o que
mais gosta: viajar em busca de novidades e genética
de ponta. “Nasci e me criei
no campo. Não tem nada
que eu possa dizer que não
gosto de fazer na vida aqui.

Acordar cedo, tomar chimarrão, lidar com os animais. Isso nunca vai sair de
mim. Mas já está na hora
de ver minha continuidade,
minhas sementes tocando os
negócios. Tudo com muita
calma e tranquilidade, com
a parceria que sempre uniu
nossa família”, anuncia Antoninho.

OPINIÃO

Com o preço da reposição esticado,
qual categoria comprar?

Por Mateus
Silva Ferreira

A

volta das chuvas em fevereiro e a consequente
melhora na qualidade
das pastagens, e os preços da
arroba do boi gordo em alta,
animaram os pecuaristas a repor o rebanho vendido.

Porém, os patamares dos
preços dos bovinos jovens têm
sido um entrave.
Considerando a média de
março em todas as praças
pesquisadas pela Scot Consultoria, o boi magro de 12@ e o
garrote com 9,5@ tiveram altas anuais de 35,3% e 40,6%,
respectivamente. Os preços do
bezerro de ano com 7,5@ e do
desmamado com 6@ subiram
48,7% e 49,6%, no mesmo
período.
O preço do boi gordo, por
sua vez, subiu 19,6%, menos
do que todas as categorias
mais jovens.
Diante desse cenário, o pecuarista deve se preocupar, já

que o gasto com a reposição
representa a maior fatia do
custo da recria e/ou engorda.
Com base na praça de São
Paulo, considerando o preço
médio do boi gordo e dos bovinos para reposição vigentes
em março, simulamos o lucro
simplificado anual para cada
categoria de reposição.
Quanto mais jovem a categoria, maior é custo com a engorda, devido ao maior tempo
de produção.
No entanto, quando consideramos também a aquisição
dos bovinos, o boi magro exige
um investimento inicial maior.
Nesta simulação, quando
o boi estiver pronto para o

abate, o retorno por categoria
é maior para os pecuaristas
que compraram bovinos mais
jovens e menor para os mais
erados.
Porém, devemos considerar a variável “giro”, que é
baseada no tempo que o animal ficará na fazenda até ser
abatido. Usamos o período de
recria e engorda da desmama
como base.
O pecuarista faz 1,0 giro
a cada 2,2 anos quando repõe
os animais terminados com
desmama.
Quando a reposição é feita com boi magro, mesmo o
terminador fazendo 0,91 giro
por ano, acima das demais ca-

tegorias, o lucro anualizado é
menor.
O retorno pode ser interessante quando se opta pela
compra de animais jovens.
Vale destacar que nesta
análise consideramos preços
presentes. No entanto, quanto maior o intervalo entre a
compra e a venda, maior a
possibilidade de mudança no
mercado.
Ou seja, a compra de um
bezerro hoje pode levar à venda de um boi gordo em fase de
baixa do ciclo pecuário.
zootecnista
analista da Scot Consultoria
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Goulash,
mas com
carne
Angus!
O

goulash (Gulasch em alemão) é um prato de carne de novilha ou boi picada, a que por
vezes se adiciona carne de porco, cortada em cubos e rapidamente dourada em gordura
quente, juntando-se-lhe então farinha, cebola e especiarias, sendo depois o conjunto cozido
em água.
Apesar de ser de origem húngara, é um prato muitíssimo popular na culinária alemã. Diz que
a lenda que o Goulash era preparado por pastores húngaros onde os mesmos cozinhavam a carne
com cebolas na banha de porco, pimentão e temperos, dentro destes a páprica doce que dá destaque especial ao prato.
Então por que não aproveitar e pegar uma receita tipicamente alemã direto da Colônia Entre
Rios de Guarapuava, no Paraná, onde fica a sede da Cooperaliança Carnes Nobres, para aproveitar a entrada do outono e do frio?
Guten Appetit
Chef Gerson, do Clube da Carne, Curitiba, PR

Vinho Tannat Angus
O Vinho Angus, uma parceria da Guatambu Estância
do Vinho, de Dom Pedrito,
RS, com a Associação Brasileira de Criadores da raça
Angus, foi lançado em setembro de 2014. O produto, um
varietal Tannat, safra 2014,
foi produzido nas dependências da vinícola. As parreiras
que dão origem ao fruto se
situam em uma área de reserva legal, de campo nativo
do Bioma Pampa, onde somente o pastoreio do gado é
realizado.
Segundo a sommelière
e uma das proprietárias da
Guatambu, Isadora Hermann
Pötter, o terroir da Campa-

nha Gaúcha é perfeito para a
produção de uvas tintas, como
a Tannat, o que garante a colheita de uma fruta em plena
maturação, o que garante mais
polifenóis na bebida.
Em 2013, a Guatambu
produziu 1000 garrafas sob
encomenda da instituição, que

esgotaram em dois meses.
Este ano, um lote limitado de
garrafas foi produzido. Segundo o Diretor da Associação, Reynaldo Titoff Salvador,
a escolha da Guatambu para
a produção do vinho Angus
foi pela harmonização da uva
com a carne: “Unir a carne
de qualidade Angus com um
vinho Tannat como o da Guatambu é garantir a harmonização perfeita”.
Os vinhos podem ser adquiridos diretamente na vinícola pelo valor de R$33,00,
com preço especial para sócios Angus. Em Porto Alegre,
o rótulo integra a carta do
restaurante El Tonel Parrilla.

Ingredientes:
800 gramas de Coxão Duro ou Posta Vermelha Angus Certificado
40 ml de óleo de Canela
800 grs de cebola
30 grs de manteiga
5 dentes de alho
Páprica doce a gosto
40 gr de extrato de tomate
Ervas desidratadas (louro, alecrim e tomilho)
300 ml de vinho tinto (para esta receita usei um Pinot Noir)
Sal e pimenta do Reino moída na hora
1 ½ de caldo de carne
1 lata cerveja escura

Modo de Preparo
Corte a cebola em cubos pequenos e a carne em cubos maiores de 2 a 3 cm. Refogue primeiramente a carne com o óleo por
alguns minutos, até que a mesma esteja dourada em todos os
lados. Retire a carne e reserve.
Doure nesta mesma panela a cebola e a manteiga para deglaçar (deglaçar significa incorporar os resíduos e o sabor que
a carne deixou na panela ao molho), mexendo com uma colher
de pau).
Adicione o alho, a páprica doce e o extrato de tomate e continue mexendo.
Adicione neste momento a carne para refogar junto com esse
caldo. Refogue esta mistura por 5 minutos mais ou menos.
Adicione o vinho tinto, a cerveja, os temperos desidratados
e metade do caldo de carne, e ferva em fogo baixo por cerca de
duas horas, acrescentando mais caldo sempre que necessário.
Aqui está o grande segredo do Goulash: ferva por longo tempo para que a carne cozinhe e ocorra a redução deste molho ate
que fique num ponto cremoso e a carne desmanchando.
E não utilize mais nada para engrossar.

