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Na crise, quem tem a melhor genética é rei

José Roberto
Pires Weber

A temporada de Primavera avança nos
campos brasileiros com um mix de cautela e
otimismo. Apesar do movimento eleitoral e da
crise que freia a economia nacional, os primeiros leilões que ofertaram animais Angus obtiveram boas médias com valores acima de R$ 10
mil para reprodutores em diversas praças. Para
a Associação Brasileira de Angus isso significa
a expressão máxima do que buscamos para a
raça: uma criação lucrativa em qualquer tempo.
É verdade que o mercado da pecuária como
um todo se retraiu em 2016 e que alguns remates apenas mantiveram o faturamento de 2015.
Mas o que precisamos considerar é que, dentro
desse cenário, a Angus continua se diferenciando por trazer mais resultado a quem vive do
campo.
Um exemplo desse movimento está nos ga-

nhos que a raça vem obtendo Brasil afora. Em
setembro, a diretoria da Associação Brasileira de
Angus homologou mais um núcleo de criadores,
desta vez no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa
veio de pecuaristas fluminenses que enxergaram
na criação de animais meio sangue Angus o caminho mais rentável para suas propriedades, até
então produtoras de bezerros zebuínos. Com isso,
a Angus agora opera com 23 núcleos ativos, grupos que representam a associação em diferentes
regiões, replicando nossos projetos e fomentando
a criação de Sul a Norte do País.
E isso para nós é o mais importante. Não
queremos apenas cultuar as qualidades da Angus em pista, que, diga-se de passagem, são
muitas. Estamos focados em resultados porque,
além de ser uma associação de raça, somos
uma entidade de defesa dos pecuaristas. Achar

Mãe é mãe
Em pleno julgamento de rústicos, na Expointer 2016, a vaca Angus não descuida da cria
Foto de Gabriel Olivera / Agência El Campo
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EXPEDIENTE

formas de elevar a receita dentro e fora da porteira é nossa meta constante e, nessa missão,
o cruzamento industrial tem se mostrado um
aliado no Brasil Central e no Sudeste.
A busca incessante por novos clientes no
mercado externo também contribui com esse
objetivo. No final de outubro, a Angus estará
no Salão Internacional de Alimentação de Paris, na França, para mais um Brazilian Angus
Day. Será uma nova oportunidade de mostrar
da melhor forma possível - na mesa - o resultado do trabalho de centenas de pecuaristas que,
mesmo em tempos nublados, investem na raça
durante a Primavera para produzir sempre
mais e melhor.
Boa temporada a todos!
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus

NESTA EDIÇÃO
Genética Angus: revolução na pecuária

3

Workshop na Expointer: Carne de Qualidade

6

Projeto PoloGen

8

Novos Inspetores Técnicos

10

Angus Jovem: o futuro já

12

A Expointer da Qualidade

16

Núcleos: movimentos e novidades

20

Nacional de Rústicos na Expointer

22

Leilões Chancelados e remates

28

Os grandes campeões da Expo Prado

34

Perfil: Nelson Serpa

36

#EuSouMaisAngus
Associação Brasileira de Angus

Diretoria Biênio 2015-2016

Diretoria Executiva - Diretor Presidente: José Roberto Pires Weber - Diretor 1ºVice Presidente: Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello - Diretor Vice Presidente: Wilson Brochmann - Diretor Vice
Presidente: Nelson Antônio Serpa - Diretor Vice Presidente: Rogério Francisco Stein - Diretor Financeiro: João Francisco Bade Wolf - Diretor Administrativo: Maurício Lampert Weiand - Diretor de Marketing:
Ronaldo Zechlinski de Oliveira - Diretor de Núcleos: Carlos Augusto de Souza - Diretor Programa Carne Angus: Reynaldo Titoff Salvador - Conselho de Administração - Membros Eleitos: Antônio Maciel Neto, Caio
Cezar Fernandez Vianna, Nivaldo Dzyekanski, Sergio Bastos Tellechea, Valdomiro Poliselli Junior – Membros Natos (Ex-Presidentes): Angelo Bastos Tellechea, Antônio Martins Bastos Filho, Fernando Bonotto, Hermes
Pinto, José Roberto Pires Weber, Reynaldo Titoff Salvador, José Paulo Dornelles Cairoli, Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, Paulo de Castro Marques – Conselho Fiscal – Membros Efetivos: Frederico
Pons, Ricardo Macedo Gregory, Luiz Pedro Duarte Escosteguy - Membros Suplentes: Fernando Gonçalves, Luis Henrique Castagnino Sesti, Carlos Renato Tonet Ferreira - Conselho Técnico - Presidente: Susana
Macedo Salvador - Conselheiros: Antonio Martins Bastos Neto, Cristopher Filippon, Roberto Vilhena, Marcio Sudati Rodrigues e Fernanda Nogueira Kuhl.

Angus@newS

Coordenação: Katiulci Santos (gerencia@angus.org.br)
Jornalistas Responsáveis: Eduardo Fehn Teixeira - MTb/RS 4655 e Horst Knak - MTB/RS 4834
Colaboradores: Jorn. Alexandre Gruszynski, Jorn. Carolina Jardine, Jorn. Marina Corrêa, Jorn. Nelson Moreira, Jorn. Nicolau Balaszow e articulistas
Departamento Comercial: Agência Ciranda - Para anunciar, ligue 51 3231.6210 // 51 8116.9789 e 51 8116.9786
Edição, Diagramação, Arte e Finalização: Agência Ciranda - Fone 51 3231.6210 - Av. Getúlio Vargas, 908 - conj. 502 - CEP 90.150-002 - Porto Alegre - RS
www.agenciaciranda.com.br :: ciranda@agenciaciranda.com.br
Associação Brasileira de Angus - Largo Visconde de Cairu, 12 - conj. 901 - CEP 90.030-110 - Porto Alegre - RS - www.angus.org.br - angus@angus.org.br - Fone: 51 3328.9122
* Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
Foto de capa: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

Angus@newS

CARNE

Setembro/Outubro de 2016

3

Genética Angus:
revolução na pecuária
Foto: Divulgação Angus

O chamado casamento perfeito, representado
pelo cruzamento de Angus com vacadas zebu
(maior parte Nelore), está sendo o verdadeiro
pulo do gato para a pecuária brasileira. Faz
chegar aos frigoríficos uma carcaça padronizada
e qualificada em sua estrutura, o que até
poucos anos atrás não existia. Mas falando com
os especialistas, com os pesquisadores, que
são cautelosos, se percebe que este é apenas
o início de um novo processo produtivo que,
estudado com critério e bem avaliado, ainda
vai surpreender mais e muito mais a todos os
simplistas que, hoje, amparados pelos novilhões
resultantes desse cruzamento no F1, resumem
tudo afirmando: é só cruzar com Angus ...
Por Eduardo Fehn Teixeira
e Nicolau Balaszow

P

esquisas realizadas no
centro do País evidenciam que o cruzamento
industrial com genética de
alto desempenho tem feito a
diferença na conta de produtores de carne bovina. Utilizando sêmen de touros Angus,
pecuaristas do Mato Grosso,
por exemplo, estão produzindo animais cruzados que pesam na desmama entre 10%
e 25% a mais que os animais
não cruzados. É pelo menos
duas arrobas a mais no abate
e ainda com tempo de permanência no pasto reduzido em
vários meses, maximizando o
lucro na pecuária de corte.
Fica fácil concluir, portanto,
que a explosão da venda de
sêmen Angus acontece pela
inquestionável performance

da genética Angus em cruzamentos com o gado Nelore,
principalmente no CentroOeste.
Inúmeros são os motivos
que levaram os produtores a
investir na raça Angus, mas
duas se destacam especialmente: a primeira diz respeito ao resultado deste tipo de
cruzamento onde, conforme
levantamentos feitos a campo no MT, os animais que
têm apenas sangue zebu saem
do pé das vacas pesando em
média 240 quilos, enquanto
os F1 filhos de vacas Nelore
inseminadas com os touros
Angus desmamam com média
de 265 quilos. A segunda razão, e não menos importante,
foi o impulso que o Programa Carne Angus Certificada

As ótimas vendas de sêmen Angus
nacional mostra a importância do
uso de uma genética adaptada
a qualquer região do País

“Atualmente, o Angus responde por 51% das vendas de sêmen bovino de corte no Brasil.
O que comprova que a raça
traz excelentes resultados aos
pecuaristas”, destaca José
Roberto Pires Weber, presidente da Associação Brasileira de Angus. Mais de 30%
das vendas realizadas no País
são de genética nacional, num
crescimento de 21% em relação a 2014. “Isso desmistifica
a questão de que o importado
é melhor. As cabanhas brasileiras produzem animais de
excelente qualidade e com a
vantagem de ser uma genética
adaptada às condições nacionais”, ressaltou o dirigente.
A venda de sêmen de touros
Angus cresceu 15,4% no ano
passado. De acordo com dados divulgados pela AssociaCrescimento nas vendas ção Brasileira de Inseminação
A comprovação do inves- Artificial (Asbia), em 2015
timento na genética Angus se foram comercializadas 4,2
revela com clareza quando, milhões de doses de reprodunos últimos seis anos, a raça tores Aberdeen e Red Angus,
teve crescimento de 150%, ante as 3,6 milhões de doses
bem acima da média do gado vendidas em 2014. “O crescide corte que ficou em 50%. mento na venda de sêmen ex-

ofereceu à pecuária nacional.
São mais de dez anos do Programa que criou raízes e se
solidificou, gerando credibilidade e confiança para que
a cadeia produtiva da carne
investisse cada vez mais na
genética Angus. É preciso,
também, levar em consideração que a escolha pelo casamento entre as duas raças
tem o interesse comercial da
indústria de processamento
da carne, sobremaneira diante
do compromisso em atender
mercados de alto nível, recentemente abertos para o Brasil.
Este mesmo interesse vem beneficiando o produtor, que vê
o seu gado sendo valorizado,
pois os frigoríficos têm “premiado” o criador com uma remuneração suplementar.

pressa os bons resultados que
o cruzamento entre Angus e
Nelore vem apresentando no
Brasil Central”, completou o
diretor do Programa Carne
Angus Certificado, Reynaldo
Titoff Salvador. Segundo ele,
a forte demanda por novilhos
de sangue Angus jovens e bem
terminados por parte da indústria reflete a preferência
dos consumidores brasileiros e
internacionais pela carne Angus. “No primeiro semestre de
2016, os abates do Programa
Carne Angus cresceram 38%
frente à retração do volume
total abatido no País. Isto
mostra a forte demanda de
nossa carne pelo mercado”,
reafirmou Salvador.
Para o gerente nacional
do Programa Carne Angus
Certificada, Fábio Medeiros,
o cruzamento industrial com
Angus está consagrado e com
demanda assegurada para os
produtos cruza Angus. "Para
ter sucesso, no entanto, é importante atentar para nutrição adequada, manejo sani-
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Abel Leopoldino

Marcelo Selistre

dade, no tempo de produção.
“O tempo na pecuária é muito
longo e entendíamos ser necessário agregar valor e menor tempo ao processo. Neste
sentido, a raça Angus, com
Quais os segredos?
Todas estas informações suas características únicas
mostram o sucesso da raça de que são repassadas no cruzaorigem inglesa no território mento, mostrou-se totalmente
brasileiro, em especial no cru- alinhada às nossas necessidazamento industrial. Mas para des”, disse o experiente agrose chegar a tais resultados empresário.
Outro exemplo de sucesso
muitas experiências tiveram
que ser enfrentadas e, a par- é a Agropecuária Maragogipe
tir disso, fica uma indagação: (Itaquiraí/MS), de proprieexiste segredo ou algo que não dade do pecuarista Wilson
tenha sido revelado na hora Brochmann que, a cada ano,
de realizar os cruzamentos vem faturando quase todos os
com o sêmen Angus em vacas prêmios nas edições dos Concursos de Carcaças Angus do
Nelore?
O empresário Abel Leopol- Centro-Oeste. “Realizo a insedino revela que para chegar a minação artificial há mais de
constituir um rebanho de qua- 30 anos entre as raças Angus
lidade superior, inicialmente e a Nelore. Com o advento da
o produtor vai precisar tra- técnica de IATF, o processo
balhar mais do que o usual. tornou-se ainda mais seguro
“Conhecer e constituir uma e com excelentes resultados.
vacada de qualidade dá tra- Conclui-se daí, não existibalho”, afirma o proprietário rem maiores dificuldades na
do Grupo Leopoldino, com fa- realização do cruzamento
zendas no Mato Grosso e sede industrial, sendo que todo o
administrativa em São Carlos, processo pode ainda ser terno estado de São Paulo. Com ceirizado”, orienta, ao se relarga tradição familiar no ferir às empresas chamadas
agronegócio ele diz que como de “barriga cheia”.
Talvez não haja segredos
pecuarista, sempre se colocou
no lugar do consumidor de na evolução dos rebanhos do
uma carne diferenciada. Como Centro-Oeste com esta combiempresário do setor pecuário, nação de raças, mas, na opise concentra, além da quali- nião de Brochmann, um outro
tário e para a reposição das
fêmeas zebuínas, as mães dos
bezerros cruzados", salienta
Medeiros.

O próximo passo, que permitirá um
"booom" no Programa Carne Angus,
é a criação de fêmeas F1 Angus,
técnica já utilizada pelos principais
criatórios mundiais da raça

Wilson Brochmann

Valdomiro Poliselli Jr.

Fábio Barreto

fator determinante para que a
questão do tempo na pecuária
ganhasse novas perspectivas e
maior velocidade, foi o creepfeeding. A técnica é simples e
se baseia na suplementação
de bezerros, utilizada para
acelerar o ganho de peso até
o desmame, quando se buscam animais superprecoces.
Como não poderia ser diferente, o pecuarista destacou a
importância do investimento
em pastagens e na seleção das
matrizes, sempre considerando em primeiro plano a habilidade materna e boa formação
de carcaça.
O grupo VPJ, liderado pelo
agroempresário
Valdomiro
Poliselli Júnior, reconhece o
acerto nesta combinação de
raças. “Nos últimos dez anos
o que se viu foi uma revolução na pecuária do Brasil e,
a partir de 2010, os programas de carne permitiram o
desenvolvimento do setor, com
a padronização das carcaças,
sendo que nos últimos anos,
a Angus se tornou uma verdadeira coqueluche na pecuária”, sentencia.

tamares de qualidade com fêmeas cruzadas.
Poliselli diz, ainda, que
tudo foi uma arquitetura
numa sequência de acertos.
“A vaca branca Zebu com o
Angus preto, hoje, nos permite
abater animais de 14 a 15 meses com 18 a 19 arrobas, sendo que este produto pode ser
vendido em qualquer boutique
de carne do mundo”, garante.

“A raça Angus vem liderando as vendas de sêmen no
Brasil principalmente pelo
cruzamento industrial, pois
as raças Angus e Nelore se
completam”, sai dizendo o
gerente de produto europeu
corte ABS Pecplan, veterinário Marcelo Selistre. Ele lembra que a genética Angus tem
como principais características a precocidade de acabamento e fertilidade, ganho de
peso, carcaça e carne de alta
qualidade, o que se une com a
rusticidade, resistência ao calor e aos parasitas do Nelore.
Assim, complementa Selistre,
no animal F1, que surge deste cruzamento, temos a um só
tempo, um animal altamente
produtivo e adaptado ao clima
tropical. Vale lembrar o importante efeito da heterose do
cruzamento, que ajuda muito
no melhor desempenho.
Para a decisão de qual perfil genético deve escolher na
hora de adquirir o sêmen Angus, Selistre argumenta que o
pecuarista precisa saber qual
o sistema de produção que
vai utilizar, principalmente
em dois aspectos: sistema de
terminação (a pasto ou confinamento) e se vai utilizar as
fêmeas na cria.
“Para sistemas mais intensivos, indicamos animais com
DEPs para maior desempenho, como peso ao desmame e
peso ao ano. Mas é importante saber que os programas de
avaliação genética têm muito
mais informação do que somente o índice de desmame e
final. Existem dados de carcaça, como peso de carcaça, área
de olho de lombo, marmoreio,
acabamento de gordura, bem

Muito a medir
e a aprender
Na opinião do veterinário
Fábio Barreto, da Progen Inseminação Artificial, o grande crescimento da Angus no
Brasil se deve, principalmente, pela complementariedade
entre Angus e Nelore, cujo
cruzamento gera um animal
adaptado e produtivo. “Com
certeza o Programa Carne
Angus Certificada é o grande
motor desse crescimento, pois
conseguiu ir até o consumidor
final e gerar demanda pelo
produto, agregando valor e
remunerando melhor toda a
cadeia”, lembra Barreto, isso
sem falar das demandas das
cozinhas industriais.
Como profissional do sePrimeiro ato
Para ele, este quadro é ir- tor, o técnico diz que a escoreversível e como pecuarista lha pelo sêmen da raça Angus
e empresário do setor de ali- depende da avaliação genétimentos, considera como sendo ca do reprodutor, sempre buseste momento um primeiro ato cando as características que
desta revolução. “O segundo o pecuarista necessita para
ato sim, este poderá ser con- agregar ao seu sistema de
siderado como um “booom” produção. “Isso pensando da
na questão da carne de qua- porteira para dentro. Já da
lidade, na medida em que o porteira para fora ele deve
produtor rural passar a criar buscar reprodutores com avafêmeas F1 Angus”, afirma, liação genética compatível
e justifica quando reconhe- com a demanda, objetivando
ce que os rebanhos de países peso e acabamento adequados
como o Canadá e os Estados ao mercado que ele está atinUnidos só alcançaram os pa- gindo”, conclui.
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como informações de eficiência de conversão alimentar e
os índices econômicos, como
o $Confinamento e o $Beef”,
objetiva o técnico da ABS.
Já para sistema de pasto,
Selistre pontua que devem ser
buscados animais mais moderados, com menor exigência
de energia e DEP de gordura
positiva. E para aqueles que
usarão as fêmeas na cria, as
DEPs maternais ganham importância, como DEPs para
leite, altura e peso adulto,
bem como os índices econômicos $Energia e $Desmame,

CARNE

que indicam as vacas mais
eficientes.
Para atender à demanda
dos frigoríficos e do Programa Carne Angus Certificada,
Marcelo Selistre imagina que
o perfil do sêmen está muito mais ligado ao sistema
de produção do que ao perfil
genético utilizado. “Todos os
programas de carne de qualidade baseiam-se em idade,
peso de carcaça e acabamento dos animais. Então o pecuarista deveria colocar metas
de idade, peso e acabamento
dos animais. Ele precisa me-

dir, ter controles simples, o
que quase ninguém faz. Normalmente ouvimos que o touro “A” ou “B” não atende à
demanda de um programa de
carne. Isto é uma bobagem.
Existem touros com o perfil
genético diferentes para melhor atender diferentes sistemas de produção, ou seja,
tem touros que vão ajudar a
chegar no objetivo com melhor eficiência, mais rápido. O
que acontece é que quem quer
produzir carcaça de qualidade, ao final da terminação, vai
perder em desempenho”, ra-
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ciocina Marcelo.
Outro dia ouvi algo muito
interessante e real, conta ele:
“O problema é que o pecuarista se “apronta” antes do
boi!”. Isto é a mais pura verdade. Não existe uma genética que não dá acabamento
de gordura e sim aquela que
demora mais para chegar no
mesmo ponto, onde o sistema
de produção é que é determinante.
Além disso, aponta o veterinário da ABS, não existe
nenhum trabalho medindo o
desempenho dos touros An-

5

gus em vacas Nelore, que diga
qual o perfil genético ideal
para cada sistema de produção. “Acreditamos que touros
tops em peso ao ano, a característica mais buscada pelo
nosso cliente, seja o touro
com melhor desempenho no
cruzamento industrial. Mas
temos vários touros no mercado com DEPs de ganho de
peso moderadas e a campo
seu desempenho é espetacular, ou seja, todos temos que
avaliar mais todos os detalhes
e assim aprender muito ainda!”, conclui.

Jacarezinho: Angus em escala
Fotos: Divulgação

Detentora do maior banco
de dados de pecuária de corte
do mundo – com mais de 100
mil vacas Nelore e ½ Sangue –
a Agropecuária Jacarezinho é
agora um parceiro do Programa Carne Angus Certificada.
A Agropecuária Jacarezinho, de fato, foi adquirida pelo
controlador do Marfrig, Marcos Molina, em 2015, mas o
seu núcleo dirigente permanece o mesmo, tendo à frente o
CEO Ian Hill. “Selecionamos 8
mil produtos entre 295 e 300
kg, vindos de um raio de 450
km para sistemas de recria e/
ou engorda”, resume Ian Hill,
que está à frente da Jacarezinho desde 1991. Todos os produtos à venda são certificados
pela Associação Brasileira de
Angus, a cargo do inspetor técnico Tito Mondadori. “São animais do programa de Fomento
Mafrig, muito bem arrumados
e dentro das expectativas do
mercado. Ainda que o trabalho
esteja ainda numa fase muito
inicial, a impressão que fica é
boa”, aponta Mondadori.
Sobre a oferta do Leilão
Integração, o diretor executivo da Jacarezinho pontua: “O
bezerro premium é um atalho
para a lucratividade. Com ele, o
pecuarista vai ganhar dinheiro
e premiações dos programas de
qualidade dos frigoríficos”. A
proximidade dos grandes confinamentos exportadores do País

Técnico Tito Mondadori

CEO da Jacarezinho, Ian Hill

é outra vantagem para esta velocidade, entregando ao meroferta inédita, assegura Ian cado um produto final que vai
Hill. Com relação ao Marfrig, atender a nichos de mercado,
todos os animais se enquadram incluindo gôndolas de superno programa de remuneração mercados mundo afora. Para o
por qualidade. Ou seja, é garan- pecuarista, a qualidade dos betia de premiação no abate.
zerros lhe garante maior maior
valorização do produto no
Cresce demanda por
momento de negociar com os
bezerros cruza Angus
frigoríficos. Por isso, os leilões
O programa da Jacarezinho, com grande oferta de bezerros
de fato, tem a ver com a aber- são opções de compra interestura de novos mercados para a santes e tem atraído investidocarne brasileira, especialmente res de todo o país. Em se traos Estados Unidos. Por isso, a tando de animais com genética
demanda por bezerros de qua- Angus, exemplos recentes se
lidade tende a crescer conside- mostraram muito lucrativos.
ravelmente nos próximos anos,
No dia 18 de Outubro, a
refletindo em breve na elevação primeira amostra de seu gigandos preços pagos por estes ani- tesco sistema de produção irá
mais. No mercado futuro, o be- à venda, no Leilão Integração
zerro já apresenta valorização Jacarezinho. A oferta é formae os especialistas do setor as- da por 8 mil bezerros premium
seguram que o atual momento meio sangue Angus, num leilão
é ideal para consolidar as com- virtual comandando a partir
pras a preços atrativos.
do Hotel Mercure Goiânia,
Ao investir em novilhos GO, e transmitido ao vivo pelo
premium, a pecuária ganha em Canal do Boi, com serviço da

Central Leilões.
Estes novilhos – distribuídos
em lotes padronizados, gravados em vídeo - são a primeira
produção do sistema de integração Jacarezinho, formado
por animais de cerca de 80 parceiros, a partir do Programa
de Fomento Marfrig, já alvo de
reportagens do Angus@newS e
uma das principais alavancas
de sucesso do Programa Carne
Angus Certificada.
Com 23 anos de seleção,
a Agropecuária Jacarezinho
atua na comercialização de
bezerros, bovinos de corte, touros, embriões, sêmen, prenhe-

zes e produtos agrícolas. O seu
projeto pecuário baseia-se em
um sistema de produção autossustentável e altamente tecnificado, com controles genéticos processados pela GenSys,
fundada pelo geneticista Luiz
Alberto Fries. Além disso, está
comprometida com a sustentabilidade, aliando o bom desempenho econômico a investimentos no bem-estar de seus
colaboradores e na proteção
do meio ambiente, por meio
de uma pecuária produtiva e
da adoção de boas práticas na
produção.
(Por jorn. Horst Knak)
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Genética e carne de qualidade
P

Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

ara produzir carne de qualidade, a Associação Brasileira de Angus desenvolveu
um protocolo de enquadramento
capaz de gerar um produto diferenciado, a Carne Angus Certificada. Entretanto, há muito mais
elementos que interferem no
processo, capazes de gerar perdas qualitativas e quantitativas
na carcaça e na carne. Se todos
eles forem compreendidos e dominados, então o produtor vai atingir suas metas e ser devidamente
remunerado. Em resumo, foram
estes os temas do Seminário Angus – Genética para Carne de
Qualidade – realizado durante a
Expointer 2016 e transmitido ao
vivo pelo Canal Rural, com moderação do gerente nacional do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros. A adaptação de touros, as
perdas por contusões e questões
sanitárias, a produção de forragem, os sistemas de confinamento
e semiconfinamento foram alvo
de palestrantes e debatedores.
Ao abrir o evento, o presidente
da Angus, José Roberto Pires Weber, assinalou que as exigências do
consumidor obrigam que o produtor seja muito mais eficiente para
entregar um produto de qualidade. “Queremos contribuir para a
produção de carne de qualidade
e por isso queremos mostrar que
precisamos ser ainda mais rigorosos em nossos sistemas produtivos”, resumiu o dirigente.
O professor e pesquisador da
Universidade Federal de Santa
Maria, RS, Leonir Pascoal, destacou a importância do manejo
para reduzir perdas no beneficiamento da carcaça. “Frigoríficos
organizados controlam melhor
a qualidade”, afirmou, explicando que muitas perdas devem-se

José Roberto Pires Weber

Fábio Medeiros

ao mau manejo antes e após a
porteira da fazenda, quer no
preparo dos lotes, no embarque,
no transporte e até na porta do
frigorífico. Mostrando gráficos,
Pascoal apresentou dados de
perdas de fígados, recortes de
carcaça danificados com lesões,
como batidas e até o uso dos
guizos pontiagudos em áreas de
cortes nobres.
Segundo Pascoal, também,
ao observar as oscilações do
mercado do boi gordo, constatou
que os produtores integrantes do
Programa de Certificação sempre estarão mais protegidos em
momentos de grande oferta: “os
preços oscilam menos e demoram mais a cair quando o mercado está abastecido”, avaliou.
Em sua fala, o inspetor técnico da Angus, Antonio Chaves
Neto, destacou a importância da
heterose obtida a partir do cruzamento de Nelore x Angus, considerado o casamento perfeito
da pecuária de corte brasileira.
Quando se utilizam reprodutores
Angus em ambientes com maior
desafio em relação ao local onde
foram criados, Toninho recomenda a aquisição de touros seis
meses antes do início da estação de monta, para a necessária
adaptação ao clima. Sombras

naturais e artificiais utilizando
palanques, bambus, sombrites
e arames, erguidos bem altos,
para que a extensão de sombras
seja ampla e permita o abrigo
de grandes lotes. Uma das ferramentas de produção indicadas
para o cruzamento com Angus é
a IATF (Inseminação Artificial
por Tempo Fixo), capaz de potencializar a produção, concentrando cios, entoure/inseminação
e os nascimentos, reduzindo visivelmente os custos e ampliando
os ganhos de produtividade.
O carrapato continua sendo
um dos grandes vilões do touro
europeu, por isso é preciso realizar um controle muito criterioso,
mas neste quesito a raça Angus
está inserida em pesquisas que
buscam identificar animais mais
resistentes ao parasita. Outros
aspectos enfatizados por Toninho são o formato testicular
mais alongado, bem como a busca de animais com maior libido
e com exames andrológicos. De
toda forma, a venda crescente de
sêmen Angus no Centro-Oeste (a
raça já é líder no Brasil, segundo a Asbia), mostra que o Angus
veio para ficar e que os cruzamentos já são um sucesso.
Uma das amostras de trabalho bem-sucedido está sendo

realizado pelo proprietário da
Agropecuária Ribeirão, Douglas
Rietjens, que realiza confinamento e semiconfinamento de
animais cruza Angus. A base
alimentar permite atingir ganho
de peso entre 1,4 e 2 kg / dia.
Segundo ele, boa genética, sanidade, forragem e suplementação estão garantindo excelentes
resultados na terminação. Ele
adquire os lotes de produtores
de sua região, buscando informações sobre seus sistemas de cria,
recria, observando um padrão
cruza Angus de boa condição
corporal.
Já no campo, o agrônomo
Felipe Moura, assegurou que o
produtor precisa montar um plano estratégico para gerar produção de pasto para os momentos
de menor oferta. Para isso, cada
pecuarista precisa ser um agricultor (semeando pastagens) e
um gestor, distribuindo o gado
de acordo com a capacidade da
pastagem cultivada. Para isso,
deve se utilizar de tecnologias de
irrigação e cercas elétricas, além
de verificar a necessidade de suplementos minerais para garantir uma engorda ou manutenção

sem sobressaltos. Por isso, Felipe
Moura considera importantíssimo identificar os pontos fracos
da propriedade e corrigi-los, de
forma a potencializar a produtividade.
O criador e professor universitário Ricardo Macedo Gregory
também destacou a importância
na escolha de reprodutores adequados para o Brasil Central.
Assinalando que houve vários
modismos para a raça, afirmou
que hoje já se sabe com precisão quais os animais indicados
para condições de temperatura
e oferta de forragem típicos da
região central do Brasil. Gregory
condicionou que hoje devem ser
levadas em conta todas as informações disponíveis para o reprodutor, com as provas de ganho
de peso, DEPs, avaliações por
ultrassom, marcadores genéticos,
além da necessária sanidade, genealogia, conformação e o standard. Cada produtor deve ter claro o objetivo de seu sistema para
então utilizar os reprodutores indicados, sempre se utilizando de
recomendações técnicas de profissionais e sistemas de avaliação
comprovados.

Douglas Rietjens

Leonir Pascoal

Ricardo Gregory

Felipe Moura

Antonio Chaves Neto
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Projeto PoloGen
Boa genética para os pequenos
O sêmen de reprodutores vencedores da prova
para touros Angus realizada pela Embrapa
Pecuária Sul, em Bagé, RS, em parceria com a
Associação Brasileira de Angus e com o apoio
da Emater/RS, já está sendo distribuído para
pequenos criadores do Rio Grande do Sul, e os
primeiros 60 terneiros nascidos este ano já foram
certificados pelo Inspetor Técnico da Angus
Josemim de Lima Guerreiro.
Os bezerros, acompanhados por técnicos da Emater/
RS, deverão ser abatidos dentro do Programa Carne Angus Certificada. “É o início
da aplicação do projeto PoloGen que, criado há cerca de
dois anos, foi concebido pela
área de pesquisa da Embrapa como um instrumento de
melhoramento e de difusão
de genética superior, visando
o melhoramento de plantéis
e agregação de renda para
pequenos produtores”, explica o Técnico de Fomento da
Angus, Mateus Pivato.
Segundo a coordenadora do PoloGen, são vários os
objetivos da iniciativa. Um
deles, conforme Bruna Sollero, é uma maior aplicação
dos conhecimentos gerados
em centros de pesquisas e
universidades em genética
e melhoramento, nos sistemas de produção de bovinos
de corte taurinos. “Se busca
um processo de transferência
de tecnologias em genética

e melhoramento de forma
sistematizada e continuada,
abrangendo os diferentes tipos de produtores”, ressalta
a pesquisadora da Embrapa.
Outra frente de atuação do
PoloGen, segundo a técnica,
é avançar nas estratégias de
disseminação e coleta de dados de progênies de touros
jovens que são destaque em
programas de melhoramento.
“Com isso, busca-se identificar quais animais superiores
na população que estão gerando animais mais eficientes
e produtivos do que outros”,
aponta Bruna. A iniciativa
possibilita ainda a formação
de um banco de dados mais
amplo, propiciando a avaliação dos touros pais, o que
consequentemente aumenta
suas acurácias de predição
de valores genéticos. “Dessa
forma, o impacto produtivo
gerado pelo uso de genética
superior poderá ser observado pelos pecuaristas que participam como rebanhos co-

Um grande benefício é a
formação de um banco de dados
mais amplo, propiciando a
avaliação dos touros pais

Tourinhos em avaliação na Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, RS

laboradores”, observa Bruna passar do tempo.
Sollero.
Pecuária Familiar
Um banco de dados foi
O PoloGen vem trabalhancriado no Laboratório de
Bioinformática e Estatís- do para disseminar genética
tica Genômica (Labegen), entre pecuaristas familiares.
da Embrapa Pecuária Sul, O projeto já vem sendo depara registrar todos os da- senvolvido em cinco regiões
dos coletados dos rebanhos. do RS: Santo Antônio das
No local são armazenadas Missões, Caçapava do Sul,
informações como os touros Bagé, Aceguá e Cacequi, com
jovens disseminadores e o a doação de material genénúmero de doses em estoque. tico e acompanhamento dos
Da mesma forma, dados das processos reprodutivos. “Já
fêmeas (vacas e/ou novilhas) foram mais de 400 doses
inseminadas, individualmen- distribuídas, material doado
te identificadas, bem como pelas associações, dos touros
informações quanto à idade, avaliados nas Provas de Avacaracterização racial, condi- liação a Campo da Embrapa
ção corporal e histórico re- Pecuária Sul e adquiridas
produtivo. E ainda o banco de com recursos do Ministério
dados será abastecido com os da Agricultura, Pecuária e
terneiros nascidos, bem como Abastecimento”, diz Bruna
informações de peso ao nas- Sollero.
O Inspetor Técnico da Ancer, ao desmame e ao sobreano e avaliações morfológicas. gus Josemim de Lima GuerNovos dados de progênies reiro informou que o sêmen
incluídas continuamente vão coletado foi distribuído pela
garantir que as estimativas Associação dos Produtores
dos pontos fortes ou fracos de Santo Antônio das Misdos touros serão acessadas de sões, com o acompanhamenmaneira mais acurada com o to da Emater/RS e que ele já

certificou, dentro do programa Terneiro Angus Certificado, 60 terneiros. Guerreiro
disse também que o projeto já
está se expandindo e deverá
atender a várias outras regiões do Estado gaúcho, melhorando planteis e agregando
renda aos pequenos produtores, além de abastecer com
animais corretos o Programa
Carne Angus.
Mas o trabalho não se restringe ao repasse de material
genético. As ações são desenvolvidas também na orientação dos produtores sobre
a importância do controle
de seu rebanho por meio de
um acompanhamento mais
preciso das informações. Da
mesma forma, são repassadas recomendações quanto
aos processos reprodutivos,
e também orientação em relação a possíveis descartes
de vacas e necessidade de
reposição no rebanho. Outra
frente de trabalho é gerar conhecimento quanto aos cruzamentos, propiciando maior
vigor híbrido aos animais.
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Novos Inspetores Técnicos
teve início com o exame de
currículos e entrevistas pessoais. Depois vieram provas
teóricas e provas práticas,
além de exame do perfil psicológico. Os selecionados até
este ponto participaram de
treinamentos acompanhando
os serviços em exposições e
urante a Expointer, na trabalhos a campo, e fizeram
solenidade de entrega curso do Promebo e de introde prêmios aos criado- dução à seleção de animais e
res vencedores dos campe- de julgamentos da raça.
onatos, a Associação BrasiAté o recebimento das
leira de Angus oficializou o marcas e oficialização junto
ingresso de dez novos Inspe- à Angus para darem início a
tores Técnicos da entidade, seus trabalhos, os novos Insque agora conta com o traba- petores Técnicos passaram
lho de um total de 26 profis- por várias etapas de prepasionais nesta área. Os novos ração, e os dez novos técnicos
técnicos passaram por um aprovados já estão em atividacriterioso processo seletivo, de. São eles: Ana Paula Neves,
que foi iniciado em outubro médica veterinária de Santa
de 2015.
Maria, RS; Augusto Marsola
Segundo o Técnico de Fo- Pansani, médico veterinário
mento da Angus, Mateus Pi- de Fernandópolis, SP; Gustavato, primeiramente a seleção vo Ferreira Pimentel, zootec-

Foto: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

D

nista de Itapeva, SP; José Nei
Corrêa Severo, zootecnista
de Dom Pedrito, RS; Otávio
Pires Sicco, médico veterinário de Jaguarão, RS; Pedro
Henrique Gomes, médico veterinário de Júlio de Castilhos,
RS; Rafael Marques Gomes,

médico veterinário de Porto
Alegre, RS; Ricardo Teixeira
Paletta, médico veterinário de
Jacutinga, MG; Samuel Agostinho de Bortoli, médico veterinário de Salto Veloso, SC e
Vinícius Aquino Alves Faria,
médico veterinário de Guara-

puava, PR.
Veja os dados de contato
desses novos técnicos e também dos demais técnicos da
Angus na tabela contendo todos os atuais 26 Inspetores
Técnicos credenciados da Angus, que publicamos abaixo.

CADASTRO DOS TÉCNICOS ANGUS - 2016
Nome

Telefone

E-mail

Cidade/ Estado

Adevolmir Lima da Silva
Ana Paula Neves
Aristorides Tadeu Ribeiro de Melo
Antonio Francisco Chaves Neto
Augusto Marsola Pansani
Dimas Rocha
Fábio da Silva Azeredo
Fernando Furtado Velloso
Flávio Alves
Gustavo Ferreira Pimentel
Ivan Pedro Verdi Guazzeli
José Carlos Guasso
José Nei Corrêa Severo
Josemim de Lima Guerreiro
Luiz Sérgio Santos de Faria
Luís Augusto Copetti
Luiz Walter Leal Ribeiro
Otávio Pires Sicco
Pedro Henrique Gomes
Rafael Marques Gomes
Renato Paiva
Rednilson Morelli Góis
Ricardo Teixeira Paletta
Samuel Agostinho de Bortoli
Tito Mondadori
Vinicius Aquino Alves Faria

(49) 3018.2001/ 8839.7790
(55) 9936.1615
(49) 9146.5455
(43) 3275.1811/ 9972.0309
(17) 99737.3340
(51) 99043356
(53) 9946.6031
(51) 3392.6502/ 9835.8100
(55) 3422.7595/ 9974.3024
15 99702.2011
(54) 9117.0773
(51) 9748.3341
53 99454453
(55) 3431.1835/ 9977.6644
(53) 3225.3805/ 8414.9065
(45) 9972.3425
(55) 9112.3916/ 9906.1472
53 8433.4422
55 9999.4519
51 9971.9917
(55) 9977.7281/ 3411.5403
(17) 3224.3366/ 99201.9181
35 99982.1339
49 9951.6966
(34) 8866.7797
42 9153.9008

adevolmir@yahoo.com.br
anapaulaneves@hotmail.com
fazmandassaia@gmail.com
vetchaves@uol.com.br
pansaniaugusto@gmail.com
fazrocha@yahoo.com.br
bageazeredo@hotmail.com
fernando.f.velloso@gmail.com
santoantao@via-rs.net
gfp29z@gmail.com
ivanpvguazzelli@outlook.com
j.c.guasso@bol.com.br
zecasevero@hotmail.com
josemim.guerreiro@bol.com.br
lssdefaria@gmail.com
luis.veterinario@terra.com.br
luizwalterribeiro@gmail.com / luizwalterr@terra.com.br
opsicco@gmail.com
ph_gomes22@hotmail.com
rgomes.vet@hotmail.com
rppaiva@uol.com.br
rednilson.gois@centralembryo.com.br
ricpaletta@yahoo.com.br
sdebortoli@hotmail.com
titomondadori@gmail.com
kcofaria@yahoo.com.br

Lages/ SC
Santa Maria/ RS
Lages/ SC
Arapongas/ PR
Fernandópolis/ SP
Cachoeira do Sul/ RS
Pelotas/ RS
Porto Alegre/ RS
Alegrete/ RS
Itapeva/ SP
Vacaria/ RS
Cachoeira do Sul/ RS
Dom Pedrito/ RS
São Borja/ RS
Pelotas/ RS
Cascavel/ PR
Santana do Livramento/RS
Jaguarão/ RS
Júlio de Castilhos/ RS
Porto Alegre/ RS
Uruguaiana/ RS
São José do Rio Preto/ SP
Jacutinga/ MG
Salto Veloso/ SC
Promissão/ SP
Guarapuava/ PR
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Angus Jovem: o futuro já!
Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

De olho na renovação e em inovações para a
entidade e para a raça, um novo marco dentro
das ações da Associação Brasileira de Angus
foi lançado oficialmente nesta Expointer: a
Comissão Angus Jovem. Uma centena de jovens
de várias regiões gaúchas e brasileiras, inclusive
representantes da Argentina e do Uruguai,
estiveram reunidos no dia 26 de agosto, na Casa
do Médico Veterinário, no Parque Assis Brasil, em
Esteio, RS. A iniciativa da Angus visa garantir no
futuro a continuidade das ações e direcionamentos
que trouxeram a raça ao patamar de
reconhecimento e sucesso que goza atualmente.
Por Alexandre Gruszynski

O

presidente da Angus,
Jose Roberto Pires Weber, destacou a autonomia da nova comissão para se
autogerir e reforçou a importância de estabelecer interação com os jovens, incluindo
suas ideias nos projetos da
Angus. “A presença e a participação dos jovens dentro
da Angus vão assegurar que a
raça continue sendo a líder da
pecuária de corte do Brasil”,
sintetizou Weber. O evento
foi aberto pela presidente do
Conselho Técnico da Angus,
Susana Macedo Salvador,
para quem “buscar a reunião
dos jovens junto à Angus representa um desafio traçado
com os olhos no futuro”.
A presidente do Conselho
Técnico da Angus lembrou
que se o Angus hoje tem essa
posição privilegiada é devido
ao trabalho de todos. “Por
isso é muito importante garantir a continuidade e o desenvolvimento desse status,
apostando especialmente nos
jovens, que no futuro irão enfrentar o mercado com mais
experiência e conhecimento”,
diz Susana. Ela também chamou a atenção para o certo da
entidade na criação desta ala
jovem, informando que logo
após abertas as inscrições
para a participação dos jovens
nesse trabalho mais direto
dentro da Angus, foram rece-

bidas mais de 200 inscrições,
que seguem crescendo.
Ensinamentos
O técnico de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, enfatizou que a ala jovem vai criar
uma identidade própria e fazer intercâmbios de cultura e
conhecimento tanto dentro do
Brasil, quanto com as alas jovens dos países vizinhos, especialmente Uruguai e Argentina
e, posteriormente, com Estados Unidos, Canadá e Austrália. “Eles estão à nossa frente
nessa área, porque já estabeleceram esses setores de envolvimento dos jovens há mais tempo em seus países, e por isso
tem muito a nos ensinar”.
Já o gaúcho Camilo Vianna, coordenador da Comissão
Angus Jovem, disse que a iniciativa vai integrar os jovens
entusiastas da raça trazendoos para junto da associação.

Mateus Pivato

“Eles vão inserir na entidade
o ímpeto da juventude e ganhar a experiência dos mais
velhos”, profetizou. As atividades do Angus Jovem vão incluir intercâmbios com os países vizinhos, onde o primeiro
passo já foi dado nesse encontro. Uma comissão jovem do
Uruguai e outra da Argentina
vieram falar sobre suas experiências. “A partir disso temos
canais abertos para giras técnicas em cabanhas brasileiras e nesses países sul americanos, inicialmente, onde os
participantes do Angus Jovem
vão poder trocar experiências
e adquirir novos conhecimentos”, avaliou Vianna.
Jovenes Angus
Logo após a introdução do
encontro pelos dirigentes da
Angus, uma comissão de jovens do Uruguai, integrantes
da “Jovenes Angus”, fez um

Camilo Vianna

relato de sua participação e
trabalhos junto a Sociedad
de Criadores Aberdeen Angus Del Uruguay (SCAAU).
A Jovenes Angus foi criada
em 2007, sendo formada por
jovens interessados pela raça,
sejam filhos de criadores ou
não, como é o caso da Angus
Jovem brasileira. Seu objetivo
é divulgar, aproximar e incentivar os jovens que se interessem pela pecuária a participarem ativamente junto à raça.
Nos seus poucos anos de
existência esta ala já conquistou uma representatividade
considerável. Segundo os números apresentados pelos três
uruguaios, Maximiliano Gonzalez, Felipe Freire e Ebers
Martinez, mais de 1.300 jovens estiveram ativamente
envolvidos nos eventos promovidos pela Jovenes Angus
junto a SCAAU nos últimos
seis anos. Os dados apresentados destacaram que cerca
de 800 jovens participaram
de concursos de jurados nas
exposições rurais do Prado e
mais de 900 participaram de
conferências da raça no, mesmo período. “Somos um grupo empreendedor e queremos
ampliar nossos conhecimentos
sobre a raça”, sintetizou Felipe Freire.
Dentre as atividades às
quais o grupo se dedica se
destacam as seguintes: com-

petições de trabalhos técnicos
sobre a raça Angus, entre escolas de ensino agrícola. Atualmente o grupo recebe cerca
de 20 trabalhos sobre o tema,
de várias instituições de ensino. Os trabalhos são analisados e depois selecionados pelos
técnicos da Angus, sendo concedidos prêmios aos melhores.
E também cursos de seleção
de reprodutores Angus, para
os jovens, atividade totalmente
gratuita para os participantes,
Organização de competições
de jurados jovens em todo o
país e de cursos técnicos para
jovens produtores Angus, além
de dias de campo em diferentes
regiões, para os interessados.
Mensalmente são realizadas reuniões, onde são recolhidas novas ideias avaliadas
diferentes iniciativas. Promoção de eventos recreativos
e sociais para arrecadação
de fundos e dias de Integração entre jovens locais com
jovens de outros países, em
programas de intercâmbio. E
os representantes dos jovens
uruguaios afirmaram que os
jovens rurais necessitam é de
oportunidades, “porque vontade de realizar e boas ideias
eles tem de sobra”.
Comission Juvenil
Formada por jovens entre
17 e 25 anos, a Comission Ju-

>>>
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Fotos: Alexandre Gruszynski/ Agência Ciranda

venil, integrada à Asociacion
Argentina de Angus também
agrega os jovens interessados
no a raça Angus naquele país.
Práticas a campo, exposições,
promoção da raça e atividades
afins são atividades muito valorizadas e incentivadas pelo
grupo. Os três representantes
que vieram participar do I Encontro Angus Jovem no Brasil,
Tomas Tejedo, Mateo Fuente
e Kai Riecke, falaram sobre o
trabalho que o grupo vem realizando.
Uma das atividades dos jovens é a inclusão de crianças
nas lides da raça, introduzindo-os nas atividades da pecuária e ensinando-lhes desde
cedo o processo de criação e
a relação campo/cidade. É o
Angus Júnior, onde a idade mínima para iniciar nesse grupo
é aos cinco anos. Os pequenos
ouvem muitas palestras com
informações sobre a raça e o
processo de criação e acompanham os mais velhos nas visitas as propriedades e dias de
campo. Aos 12 anos já podem
iniciar as atividades práticas a
campo acompanhados do grupo com mais idade. Também
participam de exposições e
visitas a cabanhas de animais
puros das suas e de outras
regiões. Todos os jovens que
integram a Comision Juvenil

Os uruguaios Maximiliano González, Felipe Freire e Ebers Martinez

fazem cursos de jurado, que
são realizados em cada uma
das regiões onde há criatório
Angus. São ainda promovidas visitas a frigoríficos onde
aprendem o que é importante
para a integridade das carcaças e visitas em casas de carne, para os jovens tomarem
contato com o que é comercializado no ramo de carnes e
conhecer mais de perto o que
o mercado consumidor exige.
A presença em remates e
exposições é uma constante
entre os participantes da Comission, que entre suas atividades colabora com a revista
Angus argentina e procura desenvolver com informações a
área de Comunicação dentro
da Asociacion Argentina de
Angus. Intercâmbio com grupos de jovens de outros países
para troca de experiências e

conhecimentos, realizando diversas atividades conforme a
idade, concursos educacionais,
palestras sobre liderança, palestras técnicas, novidades no
mundo da pecuária e assuntos
afins completam o rol de atividades que a Comission Juvenil
da Argentina desenvolve, informaram os palestrantes.
Comissão Organizadora
Após as palestras, os jovens presentes ao encontro
na Expointer se reuniram em
um círculo para deliberarem
os passos a seguir. A decisão
unânime foi pela elaboração
de uma comissão organizadora, onde os que tiverem disponibilidade de trabalhar mais
ativamente dentro da raça
irão traçar as próximas iniciativas do grupo.
O veterinário Giovani Bu-

Os argentinos Tomás Tejedo, Mateo Fuente e Kai Riecke

sanello Ávila, do Grupo do
Encorte de Santa Maria, RS,
destacou que a maior dificuldade no cenário atual é a inserção dos jovens no mercado
dominado por pessoas mais
velhas. “É preciso instruir os
jovens para substituir os que
forem saindo, e para isso os
jovens precisam conhecer bem
a raça e fazer com que os
consumidores saibam de onde
vem a carne que estão consumindo”, definiu ele, enfatizando a importância do evento
que estava participando e as
potencialidades que o grupo
de jovens poderá trazer para
a raça.
Para a jovem Luiza Soldera, da Cabanha Soldera, de
Panambi, RS, é muito promissor envolver mais os jovens
dentro da raça e a troca de
experiências, o que irá trazer

informação para os jovens de
vários estados e com os mesmos interesses. “É muito importante para o futuro que
os jovens entrem cedo para
a pecuária, aprendendo sobre
o negócio da raça. Também é
fundamental para o jovem conhecer mais o que é o trabalho
da Associação do Angus”, observou Luiza.
No Encorte
O próximo encontro presencial do Angus Jovem já ficou agendado para o Encorte,
em Santa Maria, em maio de
2017, paralelamente à Exposição Nacional de Rústicos
Angus. Nesse meio tempo, entretanto, várias ações serão
executadas, assim que a comissão organizadora definir
as prioridades para o início
dos trabalhos.
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A Expointer da qualidade
A Expointer 2016, que teve início em 27 de agosto
e foi encerrada no dia 4 de setembro, mostrou a
maturidade da raça Angus, que evoluiu em qualificação
técnica e também na área de negócios. Novamente
este ano a Angus liderou entre as raças de corte, com
289 animais, sendo 167 de argola e 122 rústicos. As
vendas se caracterizaram por excelentes negócios para
quem levou animais para comercialização em Esteio.
A alta qualidade da oferta, com animais certificados
pela Associação Brasileira de Angus, rendeu médias
aquecidas e acima de anos anteriores. No Leilão de
Rústicos, a média atingiu R$ 7.630,00 (alta de 6%) e na
Feira da Novilha, R$ 1.716,99 (alta de 4,3%).

“O

que se vendeu na
Expointer foi muito
bem vendido, com
preços que sinalizam para uma
Primavera aquecida e de alta
qualidade na oferta de animais Angus, o que demonstra
um amadurecimento da raça, e
também que o pecuarista está
consciente da importância de
investir em animais de qualidade”, declarou, no encerramento
da feira deste ano o presidente
da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber.
A raça Angus movimentou

R$ 1.140.345,00 com a comercialização de 541 animais.
Em 2015 os negócios alcançaram R$ 2 milhões, mas a
importância computava as
vendas de 880 exemplares e a
principal justificativa para a redução está na menor oferta de
animais e na não realização do
Leilão Catanduva, que tradicionalmente integrava a agenda da
raça na Expointer.
O maior faturamento veio
da Feira da Novilha, onde o
resultado da raça alcançou R$
891,49 mil. O preço top da ex-

Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

posição foi atingido no Leilão
da Reconquista Agropecuária,
que vendeu a grande campeã
da Expo Londrina 2016, Reconquista TE 2225 Lookout
Quebracho, por R$ 41,6 mil. O
remate particular atingiu média de R$ 22,4 mil.
Inovação na abertura
Este ano a solenidade de
abertura da 39ª Expointer não
acompanhou o mesmo padrão
de anos anteriores. A cerimônia foi realizada uma hora e
meia após os portões do Par-

Mirim, iniciação à raça
Mais uma vez a garotada Angus teve vez na pista
de julgamentos da Expointer. Afinal, é brincando com
Angus que tudo começa ...
Pois crianças e adolescentes participaram na tarde do dia 31 de agosto do
Campeonato Angus Mirim,
apresentando exemplares
Angus na pista central de
julgamentos da Expointer.

A ideia é promover a iniciação e integração das novas
gerações com a criação e já
ir passando a eles algumas
peculiaridades da raça Angus.
“São crianças que podem
definir o futuro da Angus nas
próximas décadas. Precisamos estimular cada vez mais
a participação das novas gerações, a exemplo do que já

estamos fazendo também
com a criação do Angus Jovem”, observou o presidente da Angus, José Roberto
Pires Weber.
Como a ideia não é de
competição e sim de incentivo (e não se quer que ninguém saia chorando porque
perdeu ...), então todos os
participantes foram grandes vencedores, explicou a
gerente da Angus, Katiulci
Santos. Segundo ela, todos
receberam ao final uma
medalha alusiva à participação e também outros
presentinhos da Angus.
Numa faixa etária dos 4
aos 14 anos, participaram
Bibiana Rocha Evers, Martina Rocha, Luan Vargas,
Vitória Fonseca e Vinicius
Centena Cardoso. Luan e Vitória foram os destaques.

que Assis Brasil, em Esteio,
RS, serem abertos, na manhã
do dia 27 de agosto. A inovação foi construída em parceria
com entidades promotoras da
feira para valorizar os vencedores da mostra agropecuária,
deixando a cerimônia do dia
2 de setembro somente para
o Desfile dos Campeões. Esta
parceria entre Estado e o setor agropecuário foi destacada pelo governador José Ivo
Sartori durante a abertura, no
Restaurante Internacional. O
presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto
Pires Weber, representou os
criadores da raça.
A festa foi aberta com a
presença de quatro ministros de
estado gaúchos no Parque Assis Brasil. Nascido no Paraná,
mas registrado no RS, Blairo
Maggi, da Agricultura, elogiou
a Expointer e disse que a feira
é única no País. “O Rio Grande
do Sul é conhecido como o estado que tem mais empreendedores. Que não tem medo e que
sabe fazer agricultura. O gaúcho fez e faz toda a diferença
na agricultura brasileira”, disse na ocasião. O ministro ainda
garantiu que está disposto a
resolver os problemas do campo e que trabalha pela redução
da burocracia nos processos do
Ministério da Agricultura.
No mesmo sentido, o secretário da Agricultura gaúcho,
Ernani Polo, anunciou o programa Agro Mais Gaúcho, que
visa simplificar os processos na
Seapi. Também participaram os
ministros Osmar Terra, Eliseu
Padilha e Ronaldo Nogueira.

Apoio à exportação
Superar barreiras culturais
e ampliar a exportação da carne para o exterior são desafios
que a Angus vem enfrentando
ao longo dos últimos anos. E
dentro desse foco, o presidente
da Angus, José Roberto Pires
Weber, pediu apoio ao ministro
da Agricultura, Blairo Maggi,
durante debate realizado no
parque Assis Brasil, no dia 28
de agosto, durante a Expointer.
Na oportunidade, com a presença de representantes de diversas
áreas do agronegócio, Pires Weber questionou o ministro sobre
as ações da Pasta neste sentido.
“Encontramos dificuldade de
exportar porque há uma falta
de tradição do Brasil na exportação de carne gourmet. Mas
também notamos que há uma
falta de confiança do mercado
exterior”, avaliou Weber.
Em resposta, o ministro
ressaltou que o trabalho tem
sido no sentido de buscar e provocar os países em que ainda
não temos relações, para abrir
mercado. “E nesta lógica sabemos que o maior responsável
pela qualidade é o produtor”,
enalteceu. Afirmou que o Mapa
tem todo o interesse em abrir
novos mercado e é fundamental
ter regularidade. Ainda sobre
as exportações, considerou ser
preciso tempo e persistência.
Comentou que, em algumas
vezes, é necessário mais, como
doação. “Lembro que quando
retomamos a exportação de
algodão, pagamos os primeiros
contêineres para a Europa e
depois ganhamos o mercado”,
lembrou o ministro Maggi.
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Parcerias vencem no Angus de argola

A

parceria entre a Cabanha
Santa Amélia, de Santa Vitória do Palmar, e a
uruguaia Cabaña Bayucuá, do
Uruguai, conquistou o grande
campeonato de machos Angus da
Expointer 2016. Nas fêmeas, a
vitória veio para a vaca Baronesa
TEIB417 Candelero, apresentada pela parceria entre a Cabanha
da Corticeira, de São Borja, a argentina Três Marias, e a Agropecuária Nemitz, de Manoel Viana.
O touro Biguá 6463 Density
TE sagrou-se grande campeão
graças à sua conformação diferenciada, frame adequado e
funcionalidade para produção
carniceira. “Um touro harmônico, com balanço e muita carne e
profundidade de costela”, justifi-

cou o jurado argentino Mauricio
Groppo.
Após anos de destaque na
Expointer, porém nos rústicos,
finalmente a Santa Amélia conquistou um grande campeonato
de argola. Na pista, o gerente da
cabanha, Otávio Souza, neto da
tradicional criadora Helena Rotta, comemorou a vitória depois
de sete anos de tentativas. “É o
primeiro grande campeonato de
argola na Expointer”, disse.
O prêmio de reservado grande campeão foi para o reprodutor FP Santa Angela 291
Brigadier FP 122, da Cabanha
Santa Ângela, de Uruguaiana. O
titular da Santa Ângela, Frederico Pons, comentou que o título
veio num ano difícil, e é dedicado

ao seu pai, o pecuarista José Luiz
Pons, recentemente falecido.
“Ele sempre foi meu tutor, meu
professor. E esse prêmio é dele”,
enfatizou. E o terceiro melhor
macho foi o terneiro menor Angus Guarita 244TEI Cumbierito
Zorzal, da Estância Guarita, de
Sérgio Malheiros da Fonseca, de
Alegrete, RS.
A fêmea grande campeã foi
apresentada em pista com cria
ao pé, o que acabou se transformando num dos diferenciais considerados pelo jurado. “A grande
campeã e a reservada estavam
muito próximas, mas a vitória
veio para o animal que estava reprodutivamente um pouco mais
avançado”, justificou Groppo,
para quem Baronesa é uma fê-

mea muito correta, com grande
pureza racial. “Está parida com
um sistema mamário correto,
tem profundidade e grande feminilidade”, completou. A faixa de
grande campeã foi entregue pelo
presidente da Farsul, Carlos Sperotto, e pelo presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber.
Emocionado, o dedicado selecionador Luís Felipe Cassol
disse que o prêmio vem em um
momento especial em que a propriedade está trocando de local,
saindo de São Borja e indo para
Itaqui. “Esse prêmio encerra um
ciclo em uma estância e estamos
terminando de uma forma muito
boa”, comentou, lembrando que
Baronesa TEIB417 Candelero
também foi a grande campeã da

Beef Expo 2016, realizada em
São Paulo em junho. A fêmea irá
para coleta de embriões.
Já a reservada de grande
campeã foi São Bibiano Daddy
7524 TE Zorzal, da tradicional
Cabana São Bibiano, de Uruguaiana, RS. O proprietário,
Antônio Martins Bastos Filho
se disse realizado, uma vez que
a propriedade já conquistou
campeonato em 2015 e volta
a obter conquistas neste ano.
A São Bibiano também levou
a Terceira Melhor Fêmea com
a terneira São Bibiano IAIA
7740. “É uma satisfação imensa e isso me enche de felicidade”, disse Antoninho Bastos,
como é mais conhecido entre os
criadores.

Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos animais campeões de argola da Expointer 2016
GRANDE CAMPEÃO:
Nome: BIGUA 6463 DENSITY TE
Tat: TE6463 Registro: O184691 DENTE: DL
Nasc: 01/07/2014 Idade: 793 Dias - 26
meses ALT: 1,43
Pai: SAV 004 DENSITY 4336 Perímetro
Escrotal : 47 Peso: 970
Mãe: SANTA AMELIA 5001 CHAOKURU
BAYUCUA TEI Ponderal: 1220
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTANCIA SANTA AMELIA
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO:
Nome: FP SANTA ANGELA 291 BRIGADIER
FP122
Tat: FP291 Registro: O181891 DENTE: 2

Nasc: 15/09/2014 Idade: 717 Dias - 23
meses ALT: 1,38
AOL: 135,90 EGS: 7,40 P8: 8,20
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE Perímetro
Escrotal : 44,5 Peso: 822
Mãe: FP SANTA ANGELA 122 QUEBRANTADOR
446 Ponderal: 1150
Criador: FREDERICO FITTIPALDI PONS
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONS
Estabelecimento: CABANHA SANTA ANGELA
Cidade: URUGUAIANA /RS
TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: ANGUS GUARITA 244TEI CUMBIERITO
ZORZAL
Tat: 244TEI Registro: O195003 DENTE: DL
Nasc: 12/11/2015 Idade: 294 Dias - 9
meses ALT: 1,16

AOL: 88,50 EGS: 5,80 P8: 5,50
Pai: TRES MARIAS 9551 CUMBIERO 6978 TE
Perímetro Escrotal : 36,5 Peso: 421
Mãe: TRES MARIAS 7882 ZORZAL 5270 TE
Ponderal: 1430
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTANCIA GUARITA Cidade: ALEGRETE /RS
GRANDE CAMPEÃ:
Nome: BARONESA TEIB417 CANDELERO
Tat: TEIB417 Registro: O176127 DENTE: 4
Nasc: 06/02/2014 Idade: 938 Dias - 31
meses ALT: 1,33
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO Est.
Gest.: C/Cria Peso: 716

Mãe: TRES MARIAS 8004 TRAVELLER 6226-TE
Ponderal: 760
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL
Expositor: LUIZ CASSOL/MÁRCIO SUDATI/
HORÁCIO GUTIERREZ
Estabelecimento: CABANHA DA CORTICEIRA
Cidade: SAO BORJA /RS
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ:
Nome: SAO BIBIANO DADDY 7524 TE ZORZAL
Tat: TE7524 Registro: O182002 DENTE: 2
Nasc: 06/07/2014 Idade: 788 Dias - 26
meses ALT: 1,32
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE Est.
Gest.: Prenha Peso: 692
Mãe: SAO BIBIANO DADDY 7020 Ponderal:
880
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO

Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SAO BIBIANO
Cidade: URUGUAIANA /RS
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: SAO BIBIANO IAIA 7740
Tat: 7740 Registro: O194948 DENTE: DL
Nasc: 13/01/2016 Idade: 232 Dias - 7
meses ALT: 1,12
AOL: 68,70 EGS: 2,70 P8: 2,40
Pai: SAO BIBIANO LIDER TE7327 Peso: 278
Mãe: SAO BIBIANO IAIA 7454 Ponderal:
1200
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SAO BIBIANO
Cidade: URUGUAIANA /RS
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Reunião dos Núcleos na Casa da Angus

N

o dia 1º de setembro, na
Casa da Angus, na Expointer, foi realizada a tradicional Reunião Anual dos Núcleos Regionais da Associação
Brasileira de Angus. Liderada
pelo diretor de Núcleos da entidade, Carlos Augusto de Souza,
o encontro reuniu os dirigentes
da maior parte dos Núcleos e
contou inclusive com a participação do presidente da Angus.
Na ocasião, José Roberto Pires
Weber ratificou aos dirigentes
dos Núcleos que a Angus está
empenhada em atuar de forma
integrada com seus Núcleos
Regionais, os quais são os braços da Associação Brasileira de
Angus nos municípios e regiões
do Brasil, prestigiando suas iniciativas, e assim investindo cada
cada vez mais no crescimento da
raça no Brasil.
O diretor de Núcleos observou que a reunião foi bastante
positiva, produzindo uma profícua troca de ideias e experiências, proporcionando novos
caminhos a serem desbravados

Foto: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

por essas representações regionais, sempre com total apoio
da Associação. Carlos Augusto destacou a presença não só
dos Núcleos Regionais do Rio
Grande do Sul, mas também dos
dirigentes dos núcleos de Santa
Catariana e do Paraná, ocasião
em que seus dirigentes e representantes fizeram um relato das

Núcleo Sudeste promove
workshop em Pelotas
O Núcleo Sudeste de Angus realizou no dia 15 de
agosto o Workshop Carne
Angus, que reuniu um bom
número de produtores e técnicos no parque da Associação Rural, em Pelotas, RS.
O evento mostrou formas de
agregar valor à pecuária de
corte. O encontro teve apoio
da Associação Brasileira de
Angus e do Programa Carne Angus. A abertura ficou a
cargo do vice-presidente do
núcleo, Joaquim Francisco
Bordagorry de Assumpção
Mello. Na sequência, o gerente do Programa Carne Angus,
Fábio Medeiros, abordou o
“Mercado Internacional de
Carne Angus”, destacando as
potencialidades de expansão
dos cortes Angus no mercado
gourmet. Na ocasião, Medeiros ainda falou sobre a participação da raça em feiras internacionais na Itália, China

e Alemanha.
Durante o workshop, foi
apresentado o médico veterinário Mateus Pivato, técnico de fomento da Angus,
que palestrou sobre “Angus
agregando valor à produção”, destacando os resultados do uso de reprodutores
de origem comprovada na
melhora do rebanho. O evento
foi encerrado pelo presidente
do Núcleo Sudeste de Angus,
Luiz Renato Leite Reis, que
comentou o trabalho de fomento da raça realizado pelo
Núcleo Sudeste de Angus,
hoje com 65 associados. O diretor de marketing da Angus,
Ronaldo Zechlinski, destaca a importância de eventos
como esse para orientar os
pecuaristas e trocar ideias.
O workshop foi encerrado em
clima de uma confraternização, com degustação de vinho
e carne Angus.

atividades de cada núcleo entre
exposições ranqueadas de animais Angus, remates de touros
Angus registrados e de ventres,
dias de campo, realização de
palestras para difusão da raça,
sempre com a participação de
cabanhas e de criadores da raça.
A Coordenadora Regional
do Programa Carne Angus Cer-

tificada, Ana Doralina Menezes,
aproveitou a ocasião para dizer
da importância da realização
pelos núcleos de workshops sobre os detalhes do interesse dos
produtores do funcionamento e
benefícios do Programa Carne
Angus, tendo já ficado acertada
a realização de algumas palestras sobre esse importante tema.

Carlos Augusto de Souza observou ainda que a reunião serviu
para reafirmar a importância
dos programas de fomento da
Angus, como a divulgação da
campanha do Touro Angus Registrado,
do Programa Terneiro Angus Certificado, que tem como
objetivos agregar valor ao terneiro Angus e cruza Angus,
selecionando fenotipicamente
animais para o Programa Carne Angus, o Programa de Fomento ao Cruzamento Angus
(CCG) através do Registro de
animais meio sangue que está
sendo muito utilizado no Brasil Central, e o Programa de
Fomento à Ultrassonografia de
Carcaças, que conforme enfatizou na reunião o Técnico de Fomento da Angus, Mateus Pivato, tem como objetivo aumentar
o número de animais avaliados
por essa tecnologia, enviando
essas avaliações para o Promebo, podendo identificar animais
melhoradores dessa características de carcaça.

Novo núcleo no Rio de Janeiro
No dia 26 de setembro foi
fundado o Núcleo dos Criadores de Angus do Estado do Rio
de Janeiro, com sede na cidade
de Campos dos Goytacazes. O
novo núcleo, presidido pelo criador de Angus Hudson Oliveira
Jaber, estabelece a presença organizada da Associação
Brasileira de Angus no estado
carioca, o que representa mais
uma prova do notável avanço
da raça Angus no Brasil. “É um
desafio para mostrar à pecuária do Rio de Janeiro um novo
olhar, marcado pela presença
da raça e da eficiente genética
Angus”, diz o novo dirigente, informando que o núcleo foi apresentado ao mercado num dia
de campo realizado dia 30 de
setembro, na Fazenda Abadia,
em Campos dos Goytacazes. O
evento teve a presença de uma
centena de pessoas, inclusive do
técnico responsável pela área
de Fomento da Angus, Mateus
Pivado, que palestrou apresen-

tando a entidade e seus programas de fomento.
“Temos no Rio cerca de 50
criadores que usam a genética
Angus especialmente em cruzamentos com Nelore, e vamos
trabalhar para trazê-los para
dentro do núcleo”, antecipa Jaber, que começou a criar Angus
há pouco mais de dois anos, em
sua Fazenda Brandão, em Campos dos Goytacazes.
Na diretoria do núcleo carioca, o vice presidente é Jonas
Kluppel Figueira Rodrigues;

Secretário Willy Pedro Vasconcellos Prellwitz; dir. Financeiro
Wilton Rangel Romão; dir. de
Marketing Eduardo Freitas
Buechen; diretor de Eventos
Edgard Martins da Silveira
Junior; Conselho Fiscal: Letelbe Maurício Barroso Vasconcellos, Gilmar Prado Jac e
Aline Quintanilha de Freitas. O
novo núcleo foi aprovado pela
Angus em reunião no dia 27 de
setembro e mais informações
podem ser obtidas pelo fone:
22. 99966.7782.
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Nos rústicos, vitória no detalhe
Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

Com incremento de 10% no número de animais
rústicos inscritos para a Expointer 2016, a
raça Angus abriu sua agenda nas pistas de
julgamento da feira no dia 29 de agosto e com
novidades. O inédito julgamento de Rústicos
Individual, uma experiência, atendendo a
solicitação de criadores. A proposta busca
trazer mais criadores para as pistas uma vez
que permite a participação de propriedades que
não dispõem de trio completo para disputar a
competição.

A

raça seguiu com a avaliação dos animais em
trios, como já é tradição. O julgamento foi comandado pelo jurado argentino
Mauricio Groppo. Os trios
grandes campeões da Expointer foram escolhidos num
universo de 38 grupos inscritos: 14 trios de machos PO,
4 trios de machos PC, 6 trios
de fêmeas PC e 14 trios de
fêmeas PO. E a outra novidade foi a presença no catálogo
e na planilha de julgamento
das características de carcaça, medidas estas tomadas
por ultrassom.
As condições do tempo
instável, no dia 29 de Agosto, deram novos contornos
ao julgamento de trios rústicos da X Nacional de Rústicos Angus, nesta Expointer
2016, a cargo do jurado argentino Mauricio Groppo. E

a vitória, assegurou ele, veio
no detalhe, a partir do exame
de 37 trios inscritos por 14
expositores. “Quando temos
animais bons, é sempre mais
fácil decidir. E aqui tivemos
qualidade e, por isso, os resultados foram em pequenos
diferenciais”. Segundo ele,
tanto as fêmeas quanto os
machos trabalharam muito
bem, “com boa conformação
carniceira e muita profundidade animal”. A disputa teve
como contendores os principais especialistas em animais
rústicos da raça Angus.
Ao final, o título de melhor trio de touros Angus rústicos PO da Expointer ficou
com Santa Vitória do Palmar, consagrando a genética
da Parceria Santa Amélia e
Bayucuá. Este trio também
tinha o melhor macho PO FIV 6457. O trio reservado

Jurado Mauricio Groppo enfrentou tempo severo durante os julgamentos

de grande campeão PO ficou
com a Cabanha Cantagalo, de
Carlos Renato Acosta Ferreira, de Quaraí. Em terceiro lugar, a Cabanha São Xavier, de
Caio Vianna, de Tupanciretã.
Nos animais PC, a Parceria Rotta Assis, Estância
Tradição, de Santa Vitória do
Palmar (RS), fez dobradinha
ao vencer o trio grande campeão com o lote 35 e o trio
reservado de grande campeão
com o Lote 37. O 3° melhor
trio foi apresentado pelo expositor Alberto de Abreu
Medeiros, da Agropecuária Maipú, Ibirubá, também
especialista em rústicos. O
melhor touro PC rústico é o
animal de tatuagem 2141, da
Parceria Rotta Assis.

Crescimento no leilão de rústicos
Realizado no mesmo dia dos julgamentos de classificação, o Leilão de Rústicos Angus
apresentou crescimento de 6% no preço médio dos animais em relação ao evento de 2015.
Este ano os exemplares em pista foram valorizados à média de R$ 7.630,00, atingindo o
total de vendas de R$ 114,45 mil para 15 exemplares.
Entre os maiores compradores, destaque para Francisco Antonio Santos, que adquiriu
dois animais por R$ 18 mil. O preço top do leilão foi o touro de tatuagem 1425, da Agropecuária HJ SA, de Taquara, arrematado por Felipe Puppi Ribas por R$ 10.500,00. E nos
vendedores, o destaque ficou para Alberto de Abreu Medeiros, da Agropecuária Maipú, de
Ibirubá, que comercializou 9 exemplares, faturando R$ 69.300,00.
“O resultado superou o esperado”, avaliou o presidente da Associação Brasileira de Angus. Para José Roberto Pires Weber a expectativa era a de manter o resultado de 2015.
Também o leiloeiro Fábio Crespo, que comandou as vendas, considerou o evento positivo. “Foi
uma venda rápida e com boas médias”, disse.

Empolgação
também nas fêmeas
A disputa das fêmeas também garantiu empolgação em
uma plateia lotada de criadores e familiares. E quem levou
a melhor, apresentando o trio
grande campeão PO, lote 11,
foi a Cia Azul Agropecuária,
de Susana Macedo Salvador,
de Uruguaiana (RS). Carlos
Alberto Gregory, da Cabanha
Las Lombas, de Novo Hamburgo, ficou com o trio Reservado
de Grande Campeão. Já o Terceiro Melhor Lote ficou com a
Cabanha Soldera, de Panambi.
A Melhor Fêmea PO foi o animal de tatuagem TE2891, de
Susana Macedo Salvador. “A
principal característica é que
ela é muito feminina, apesar
de robusta e musculosa. Esse
é um trabalho que é feito antes
mesmo do animal nascer, por
isso deve ser comemorado”,
disse Susana.
Nas fêmeas PC, o trio
grande campeão foi do Lote
20, da Parceria Rotta Assis,
Estância Tradição, de Santa Vitória do Palmar (RS).
“É genética nacional, o que
significa que a nossa genética não deve nada para a importada”, afirma o expositor
Rogério Rotta Assis. A Cabanha Soldera, de Panambi, RS,
apresentou o trio reservado
de fêmeas PC. Por último o

Terceiro Melhor Trio de Fêmeas PC também ficou com
a Cabanha Soldera. A Melhor
Fêmea PC foi o animal de tatuagem A819, do Lote 20, da
Parceria Rotta Assis, Estância Tradição, de Santa Vitória
do Palmar (RS).
Rústicos Individuais
Apresentada pela primeira
vez, a pedido dos associados,
nesta Expointer 2016 foi realizado o julgamento de rústicos individuais. O Melhor
Macho Rústico PO, tatuagem
TE2618, foi para a Cabanha
Rincón del Sarandy, de Uruguaiana, RS. O Supremo Macho Rústico PO, FIV6457,
ficou com a Parceria Santa
Amélia – Bayucuá, de Santa
Vitória do Palmar, RS. A Melhor Fêmea Rústica Individual PO, TEI3167, ficou com
A Irmãos Soldera Agropecuária, de Panambi, RS. Já a
Suprema Fêmea Rústica PO,
TE2891, foi apresentada por
Susana Macedo Salvador ,
Cia Azul Agropecuária, Uruguaiana, RS.
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Campeões rústicos da Expointer 2016

Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

Trio Grande Campeão Machos PO

Trio Grande Campeão Machos PC

Trio Grande Campeão Fëmeas PO

Trio Grande Campeão Fëmeas PC

Trio Reservado Campeão Machos PO

Trio Reservado Campeão Machos PC

Trio Reservado Campeão Fëmeas PO

Trio Reservado Campeão Fëmeas PC

Melhor Macho PO Supremo Rústico PO

Melhor Macho PC

Melhor Fëmea PO Suprema Rúwwwstica PO

Melhor Fëmea PC

Grande Campeáo Macho PO Individual

Grande Campeá Fëmea PO Individual

Melhor Macho Rústico Individual PO
Tat: TE2618 - Nascido 2014
Expositor: CABANHA RINCÓN DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCÓN DEL SARANDY
Cidade: URUGUAIANA/RS
Supremo Macho Rústico PO
Tat: FIV6457– Nascido 2014
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTANCIA SANTA AMELIA
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Melhor Fêmea Rústica Individual PO
Tat: TEI3167 - Nascido 2013
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI/RS
Suprema Fêmea Rústica PO
Tat: TE2891– Nascida 2014
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA/RS
TRIOS
Trio Grande Campeão Machos PO LOTE: 32
Tat: TE6462/Tat: FIV6457/Tat: TE6455– Nascidos 2014
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTANCIA SANTA AMELIA
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Trio Reservado Grande Campeão Machos PO
LOTE: 29
Tat: 3997/Tat: 3993/Tat: 3971– Nascidos 2014
Expositor: CARLOS RENATO ACOSTA FERREIRA
Estabelecimento: CABANHA CANTAGALO
Cidade: QUARAÍ /RS
Terceiro Melhor Trio Machos PO
LOTE: 33

Tat: 1825TE/Tat: 1810/Tat: 1804TE– Nascidos 2014
Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Melhor Machos PO
LOTE: 32
Tat: FIV6457– Nascido 2014
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTANCIA SANTA AMELIA
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Trio Grande Campeão Machos PC
LOTE: 35
Tat: 2106/Tat: 2141/Tat: 2143– Nascidos 2014
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTANCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Trio Reservado Grande Campeão Machos PC
LOTE: 37
Tat: 2055/Tat: 2075/Tat: 2064– Nascidos 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTANCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Terceiro Melhor Trio Machos PC
LOTE: 38
Tat: 761/Tat: 759/Tat: 741– Nascidos 2013
Expositor: ALBERTO DE ABREU MEDEIROS
Estabelecimento: AGROPECUÁRIA MAIPÚ
Cidade: IBIRUBÁ/RS
Melhor Macho PC
LOTE: 35
Tat: 2141– Nascido 2014
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTANCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS

Trio Grande Campeão Fêmeas PO
LOTE: 11
Tat: 2917/Tat: TE2891/Tat: TE2865– Nascidos 2014
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA/RS
Trio Reservado Grande Campeão Fêmeas PO
LOTE: 03
Tat: TE1536/Tat: TE1527/Tat: TE1528– Nascidos 2015
Expositor: CARLOS ALBERTO GREGORY
Estabelecimento: CABANHA LAS LOMBAS
Cidade: NOVO HAMBURGO/RS
Terceiro Melhor Trio Fêmeas PO
LOTE: 07
Tat: 5252/Tat: 5204/Tat: 5196– Nascidos 2015
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI/RS
Melhor Fêmea PO
LOTE: 11
Tat: TE2891– Nascida 2014
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA/RS

Trio Grande Campeão Fêmeas PC
LOTE: 20
Tat: A819/Tat: A855/Tat: A845– Nascidos 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTANCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Trio Reservado Grande Campeão Fêmeas PC
LOTE: 17
Tat: 5181/Tat: 5084/Tat: 5056– Nascidos 2015
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI/RS
Terceiro Melhor Trio Fêmeas PC
LOTE: 16
Tat: 5231/Tat: 5043/Tat: 5019– Nascidos 2015
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI/RS
Melhor Fêmea PC
LOTE: 20
Tat: A819 - Nascida 2013
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTANCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
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Troféu Guri 2016 premia
dois criadores da raça Angus
O

s criadores Carla Sandra
Staiger Schneider (Cabanha Santa Bárbara,
São Jerônimo, RS) e Antonio
Martins Bastos Filho (Cabanha
São Bibiano, Uruguaiana, RS)
foram os selecionadores de Angus homenageados durante a
Expointer 2016 com o cobiçado Troféu Guri, criado em 1998
pelo Grupo RBS para distinguir
pessoas que em sua atividade
promovem o Rio Grande do Sul
para todo o Brasil. O nome do
troféu foi escolhido a partir da
canção “Guri”, composta por
João Batista Machado com
Júlio Machado da Silva Filho e
interpretada por César Passarinho. A cerimônia de entrega do
troféu aconteceu no dia 30 de
agosto, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil,
em Esteio, RS.

“É uma honra ser lembrado
e estar ao lado de expoentes da
cultura gaúcha, de uma equipe
como essa composta por artistas e intelectuais desse nível”,
disse Antoninho, ao receber a
distinção. A Cabanha São Bibiano é reconhecida como um
dos mais antigos criatórios
da raça Aberdeen Angus do
Brasil, atuando também com
ovinocultura, criação de cavalos Crioulo e cultivo de arroz
irrigado. Berço genético onde
criadores buscam animais todos os anos para incrementar
suas criações, a São Bibiano
tem como uma de suas marcas registradas ser presença
constante nas pistas de julgamento de mostras estaduais e
nacionais desde sua fundação,
em 1926. Um dos fundadores
da Associação Brasileira de

Fotos: Gabriel Olivera / Divulgação Angus

Antonio Martins Bastos Filho e Carla Sandra Staiger Schneider foram os agraciados do agro em 2016

Angus, em 1963, integrando a
primeira diretoria da entidade,
de 1963 a 65, no ano passado Bastos Filho conquistou o
grande campeonato de machos
da Expointer com o touro São
Bibiano 7351 Verdadero.
“Muitos diziam que não
passava de um hobby. E esse

Ministros na Vitrine da Carne
As qualidades da carne
Angus certificada foram novamente promovidas na apresentação da já tradicional
Vitrine da Carne, durante a
Expointer. E na tarde do dia
28 de agosto, o destaque foi
para a presença, ente os consumidores que assistiam as
apresentações do especialista
Marcelo Bolinha, dos ministros de Agricultura do Brasil,

Argentina e do Uruguai, juntamente com o presidentes da
Farsul, Carlos Rivaci Sperotto, e da Angus, José Roberto
Pires Weber, além do governador do Estado, José Ivo
Sartori.
A apresentação destacou
a potencialidade dos cortes
ditos “de segunda” para produção de pratos especiais e
assados de primeira. “Não

Foto: Divulgação

existe carne de segunda quando o boi é de primeira”, destacou o gerente do Programa
Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, citando a frase emblemática do próprio
Bolinha. Segundo o executivo
da Angus, novos cortes estão
sendo apresentados ao consumidor brasileiro como alternativas mais econômicas
e igualmente saborosas como
toda carne Angus.
A comitiva ministerial foi
acompanhada de um grupo
de autoridades, que integrou
deputados, assessores e foi
conduzido por diretores da
CNA e Farsul. O presidente
da Angus, José Roberto Pires Weber, recebeu a comitiva ao lado do staff da entidade. O ministro uruguaio
Tabare Aguerre não escondeu o entusiasmo para conferir o preparo dos cortes. Ele
fez questão de acompanhar
mais de perto a receita do
chef Márcio Ávila.

hobby completou 50 anos em
2013”, comentou a também
pioneira na seleção de Angus no Brasil Carla Sandra
Schneider. Com sua paixão e
dedicação à raça Angus, ela
mostrou ao Rio Grande a força da mulher do campo. Ainda
jovem, começou a se interessar pelo agronegócio quando
foi estudar na Alemanha. Ao
retornar, assumiu a propriedade da família no longínquo
1963, ano de fundação da Associação Brasileira de Angus,
enfrentando o preconceito de
um mercado dominado por
homens. Dedicada à criação
como uma atividade científica,
levou o nome do gado Angus
gaúcho através de pioineiras
participações em exposições
fora do Estado gaúcho e dos
produtos nascidos e criados

no Rio Grande do Sul para 42
municípios do RS e 16 outros
estados da federação, sem falar na Argentina, Uruguai e
Paraguai. A criadora também
foi pioneira ao adotar programas próprios de melhoramento
genético, e presidiu o primeiro
núcleo de criadores criado pela
Associação, em 1979, o Núcleo Regional do Centro-Sul de
Criadores de Aberdeen Angus.
A distinção coroou o bom
momento que experimenta a
raça Angus no Brasil e também
no exterior, especialmente através da liderança em vendas de
sêmen e do sucesso da carne Angus certificada, produzida através do Programa Carne Angus.
A homenagem também foi feita
pelo grupo gaúcho de Comunicação a várias pessoas ligadas a
ouras atividades no Estado.

Cabanheiro do Ano

Cabanheiro da Santa Amélia, Leomar Iepsen, recebeu
o troféu das mãos da equipe Angus na Expointer 2016
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Casa Branca fatura R$ 3,16 milhões
Fotos: Eduardo Fehn Teixeira/Ciranda

Por Eduardo Fehn Teixeira

Foram dois dias
intensos, com tempo
bom em todos os
sentidos: visitantes
ilustres, pavilhão
novo e lotado de
convidados e pista ágil
e alegre, resultando
num faturamento
total que atingiu R$
3.164.480,00, com
excelentes preços e
médias, especialmente
no Angus, raça que
foi o grande destaque,
ao lado de exemplares
Brahman e Simental
sul-africano. Assim foi
a edição deste ano do
Leilão Casa Branca,
realizado nos dias 9
e 10 de setembro, na
Fazenda Santa Ester,
em Silvianópolis/MG.

A

propriedade do selecionador Paulo de Castro Marques negociou 236 reprodutores e matrizes selecionadas
das raças Angus, Brahman e
Simental, consolidando o evento, que este ano foi desenvolvido
em dois dias de pregão, com visitas e revisão dos lotes na parte da manhã e leilão abrindo os
trabalhos no início da tarde. As
vendas, a cargo da Programa
Leilões e com transmissão via
Canal Rural e MFRural, foram
feitas para 68 compradores,

Rodolfo Bonfiglioli

Paulo de Castro Marques
comemora os excelentes
resultados e a diversidade
de investidores no leilão,
onde o Angus brilhou

sendo 46 novos clientes da genética Casa Branca. Foram investidores de 11 estados (AL,
DF, GO, MG, MS, PB, PE, PR,
RJ, SC, SP) e de 3 países (Brasil, Peru e Bolívia).
“Foi um leilão muito bom,
com intensas disputas e o reconhecimento dos pecuaristas aos
investimentos da Casa Branca
em genética funcional, perfeitamente adaptada para o Brasil
Central. O resultado foi excelente. Tivemos alta liquidez e venda para mais de uma dezena de
estados, além de países latinoamericanos”, avaliou Paulo de
Castro Marques.
O Angus Casa Branca atraiu
grande interesse, especialmente
de criadores do Sudeste e Centro-Oeste, confirmando o crescimento da raça nessas regiões.
“O Angus segue num momento
muito positivo. A Casa Branca
colocou à disposição do mercado matrizes e reprodutores
adaptados ao clima tropical,
devidamente provados. O interesse foi muito bom, com venda
diversificada e para diferentes
criadores”, acrescentou Paulo
Marques.
Investidores em Angus
Especificamente na raça
Angus, foram arrematadas em
pista 50 fêmeas com média de
R$ 12.372,00 e 30 machos
à média de R$ 14.080,00. O
touro PWM Rei TEICB 1560

Líder, grande campeão da Beef
Expo 2016, foi adquirido em
50% por R$ 42 mil, pelo criador Luiz Carlos Ferreira, de
Itapetininga, SP. E 50% da fêmea PWM Romance 1568TEI
Candelero, irmã da grande
campeã da Expointer 2016, foi
valorizada em R$ 56.400,00,
pelo criador Rodolfo Bonfiglioli, da Fazenda São Marco, de
Itapeva, SP. A São Marco foi a
maior compradora de Angus do
leilão.
A base do plantel Angus
da Casa Branca foi constituída com genética dos melhores
programas dos Estados Unidos, Canadá, Argentina e do
Rio Grande do Sul, onde estão
atualmente os melhores plantéis da raça no mundo. Para
o leilão, conforme Paulo Marques, foram selecionados lotes
de touros realmente superiores,
e pela primeira vez no Brasil
foram ofertados ao mercado
touros oriundos de embriões

Horácio Gutiérrez e Sra. Susy, da
Tres Marias, prestigiaram o evento

importados da SAV (Schaff
Angus Valley), considerado atualmente o plantel mais influente do Angus em termos globais.
Animais nascidos e adaptados
às condições brasileiras, isto
sem falar das outras origens
citadas, com especial destaque
aos exemplares de genética da
poderosa e premiadíssima Cabanha Três Marias, da Argentina, cujo proprietário, Horacio
Gutiérrez, prestigiou o leilão
com sua presença, acompanhado da esposa Sra. Susy.
Compradores
atentos ao Angus
Com a meta de em dois anos
já estar produzindo touros Angus para abastecer os mercados
de São Paulo, do Paraná e do
Mato Grosso do Sul, Rodolfo Bonfiglioli quer formar um
plantel de 150 vacas puras em
sua Fazenda São Marco, em
Itapeva, SP. Ele investe forte
em Angus há pouco mais de
dois anos, e afirma que com
sua estrutura, a primeira leva já
será formada por cerca de 70
touros multiplicadores de genética Angus.
Outro forte comprador de
Angus do Leilão Casa Branca
foi o pecuarista Rodrigo Canabrava, de Montes Claros, MG.
Produtor de bezerros, usa a
genética Angus para realizar
cruzamentos com seu gado Nelore. “Comprei porque confio

na eficiência do trabalho que
vem realizando Paulo Marques,
porque Angus tem grande valorização e porque acredito nesta
genética e na força da mídia
internacional que promove a
raça”, disse. Para ele, o Angus
padroniza a bezerrada e viabiliza abates até antes dos 24 meses. Além do Angus, tem quase
sete mil fêmeas entre Nelore,
Guzerá e Guzonel.
Também presente ao pregão,
o pecuarista Fábio Camargo ,
de Boa Esperança, MG, é outro
que acredita na qualidade da
genética Angus da Casa Branca. Ele acompanha o trabalho
de Castro Marques, usa os touros para cruzamento e investiu
especialmente em exemplares
de origem norte-americana,
como os SAV (Schaff Angus
Valley), animais que também
estão registrados na American
Angus Association.
Seis décadas
de sucesso
“Com muito trabalho, pesquisa e atenção aos acasalamentos e ao mercado, criamos
um fenótipo e uma genética
que é muito buscada pela sua
adaptabilidade e eficiência em
resultados”, resumiu o premiadíssimo selecionador argentino
Horácio Gutiérrez, hoje um parceiro de Paulo Marques. Para
ele, o cruzamento do Angus

>>>
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com o zebu no Brasil é mesmo
fantástico, unindo no bezerro
que nasce a qualidade de carcaça do Angus e a rusticidade do
zebu. E em sua opinião, o trabalho realizado por Paulo Marques impulsiona e influencia a
moderna pecuária brasileira,
calcada em padronização de
rebanhos e em resultados, com
foco na carne de qualidade.
O Simental Casa Branca
demonstrou porque é a linhagem mais valorizada da raça.
Destaque a criadores de regiões
exigentes, como o Nordeste e o
Centro-Oeste. “Investimos no

Simental sul-africano porque
se trata de uma genética provada em regiões muito quentes.
O Simental Casa Branca tem se
mostrado uma excelente opção
em regiões de calor intenso”,
explicou o proprietário da Casa
Branca. A maior valorização
no Simental foi de PWM On
Dance AS, Grande Campeã
Nacional 2016, vendida por
R$ 38.400,00 para Xapetuba Uberlândia, MG.
Já o Brahman despertou
muito interesse do CentroOeste e também de países latino-americanos, especialmente

Selo Racial em alta

Com faturamento de R$ 3,363 milhões, o tradicional remate
Selo Racial & Reserva Especial não só manteve seu prestígio,
como superou em 6,6% o resultado final de 2015. Realizado em
30 de setembro, no local da Cia Azul, em Uruguaiana, RS, na
Fronteira Oeste gaúcha, o pregão comandado pelo leiloeiro Marcelo Silva, da Trajano Silva Remates, negociou uma oferta de
476 animais entre machos e fêmeas das raças Angus, Brangus,
Hereford e Braford, registrando pista rápida e alegre.
A raça Angus fixou média de R$ 10,3 mil nos touros e as
fêmeas se venderam à média de R$ 4,31 mil. Nos sintéticos
Brangus, a média foi de R$ 9,13 mil nos touros e de R$ 3,2 mil
nas fêmeas. O grande destaque do pregão ficou com as venda de
50% do touro Cia Azul Avatar por R$ 45 mil para a Fazenda
dos Cardeais, de Rio Pardo, RS. O touro já está contratado pela
Central Progen.
Para o diretor comercial da Cia Azul, Reynaldo Titoff Salvador, o agronegócio segue sendo o motor da economia no Brasil.
“A turbulência existe para todos, mas a demanda segue em alta
para o nosso produto, gerador de carne de qualidade”, observou
o pecuarista.
Organizado pelas cabanhas Cia Azul, Corticeira, Rincon del
Sarandy, Tradição Azul e Ave Maria, o remate contou com transmissão via Canal Rural.

Peru e Bolívia. “Essa procura
por criadores de outros países
confirma que o Brahman brasileiro atingiu elevado estágio de
qualidade. Assim, o Brahman
Casa Branca torna-se uma opção de melhoramento genético
dos rebanhos latinos. Até recentemente, os Estados Unidos
eram a fonte preferida desses
criadores. Sinal de que estamos
aprimorando essa excelente opção genética”, observou Paulo
de Castro Marques.
O editor do Jornal Angus@newS viajou
a convite da Casa Branca Agropastoril

Um total 68 compradores de 11 estados e 3 países investiram no pregão

GAP fatura R$ 7 milhões
Atingindo faturamento mercado como Kaju.
um resultado muito bom”,
total de R$ 7,04 milhões
Já para o leiloeiro e dire- enfatizou Marcelo Silva.
com a comercialização de tor da Trajano Silva Remates,
As médias registradas no
882 lotes de bovinos das Marcelo Silva, que conduziu Angus foram de R$ 7,99 mil
raças Angus, Brangus, He- a parte das vendas de bovinos – R$ 10,83 mil nos touros e
reford e Braford (R$ 6,09 do dia juntamente com seu fi- R$ 4,56 mil nos ventres. O
milhões) e R$ 952 mil nos lho Gonçalo Silva, que ficou Brangus fez R$ 9,38 mil de
equinos da raça Crioula, a com a comercialização de média, sendo R$ 4,44 mil
GAP Genética mais uma equinos, o resultado do leilão nas fêmeas e R$ 12,77 mil
vez reafirma sua condição surpreendeu. Mesmo com um nos machos; a raça Braford
de liderança entre os pre- grande volume de oferta, a li- teve média de R$ 7,9 mil
gões particulares desta Pri- quidez foi um dos destaques. com R$ 12,99 mil nos toumavera. O pregão foi reali- “Se vendeu tudo e até faltou ros e R$ 4,13 mil nas fêmezado no dia 25 de setembro, touro”, disse o leiloeiro, ob- as, enquanto a raça Hereford
na Estância São Pedro, em servando que as médias em chegou a média de R$ 10,91
Uruguaiana, RS, num even- algumas raças foram maio- mil na venda de touros. No
to que reuniu pecuaristas de res dos que as do ano pas- cavalo Crioulo, a média de
todos os cantos do País e es- sado, o que nos trouxe uma comercialização foi de R$
pecialmente do Sul do Bra- grata surpresa”, observou. 17,3 mil em 55 lotes.
sil. “Este resultado coroou Ele lembrou ainda que outro
O grande destaque do
o consistente trabalho rea- destaque do tradicional lei- leilão deste ano foi a venda
lizado em nossos plantéis, lão foi a procura de diversos do touro da raça Brangus
que nesse ano foi dificultado lugares do Brasil e da Amé- GAP Whatsapp, comercialipelas chuvas do outono e o rica do Sul pela genética do zado por R$ 97,5 mil. Nos
rigor do inverno, que preju- criatório. “Tivemos procura equinos da raça Crioula, as
dicaram o desenvolvimento de toda a parte do Brasil e o maiores vendas foram das
das pastagens”, avaliou o que nos surpreendeu foi uma éguas Guajuvira II de São
diretor comercial da GAP, venda para a Bolívia. Tivemos Pedro e Guarita de São PeJoão Paulo Schneider da compra também do Paraguai, dro, com o valor de R$ 75
Silva, mais conhecido no mas esta já era esperada. Foi mil cada.
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Fazenda Renascença
reúne mundo rural de SC
Alcançando faturamento
total de R$ 273 mil, com a comercialização de 63 fêmeas e
16 machos registrados, além
de animais cruzas Angus, e
reunindo mais de 300 pessoas,
o Leilão da Fazenda Renascença, de Vargem/SC - 7º Remate
Destaques Angus, organizado
pela família do selecionador
Nelson Antônio Serpa, negociou no dia 13 de agosto animais da raça Angus de alto
valor genético. Localizada no
município de Vargem, no Planalto Serrano de Santa Catarina, a Fazenda Renascença vem
se destacando na criação e no
fomento da raça Angus naquela região do Brasil comercializou animais considerados de
alto valor genético no Estado.
No remate, que teve a chancela da Associação Brasileira de Angus, os reprodutores
Angus PO foram vendidos à
média de R$ 9 mil, enquanto
os machos CA (cruzas Angus)
saíram pelo valor médio de R$
8.040,00. Foram comerciali-

zadas fêmeas PO à média de
R$ 8 mil e as CA se venderam
à média de R$ 4,8 mil. Foram
disponibilizados ainda lotes de
terneiras e novilhas cruzas Angus, vendidas pela média de R$
7,35 o quilo vivo e R$ 7,31 o
quilo, respectivamente.
“Estamos muito contentes
com as presenças que tivemos
em nosso leilão. O que fazemos
aqui é com simplicidade, mas
com muito carinho e satisfação para receber os produtores
da nossa região, para mostrar
e ofertar o que a gente faz de
melhor, no nosso dia a dia”, ressaltou o proprietário da Fazenda Renascença, Nelson Serpa.
O leilão contou com a presença
do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que
destacou a qualidade da pecuária naquele estado. “Queremos
valorizar todo esse esforço e
também reconhecer o empenho genético, o avanço que vocês têm conseguido alcançar a
cada ano, o que beneficia todo
o setor produtivo de Santa Ca-

Prefeito de Vargem, Nelson Gasperim, governador de SC,
Raimundo Colombo, e proprietário Nelson Serpa

tarina”, disse Colombo.
Também presentes o prefeito de Vargem, Nelson Gasperim Junior; o secretário de
Estado da Agricultura e da
Pesca, Moacir Sopelsa; o secretário adjunto Airton Spies;
o presidente da Cidasc, Enori
Barbieri; presidentes de diferentes sindicatos rurais de
Santa Catarina; além de pecuaristas e produtores rurais de
diferentes regiões do Estado.
O pregão foi comandado pelo
leiloeiro Delamar Augusto Macedo, para a empresa Camargo
Agronegócios, de Lages, SC.
Palestra
A sétima edição do Remate Destaques Angus contou
com palestra do veterinário e
gerente regional da Ourofino
Saúde Animal em Santa Catarina, Rodrigo Tochetto, que
falou sobre o tema “Controle
Estratégico do Carrapato em
Regiões de Alto Desafio”.
“A infestação por carrapato deve ser prevenida especialmente nas regiões em que
há maior incidência de chuva
e umidade, o que facilita o desenvolvimento dos parasitas. O
primeiro passo é conhecer bem
o ambiente e o clima da região.
O controle estratégico é feito
com o manejo correto associado a princípios ativos adequados às diferentes épocas
e estações do ano”, enfatizou
Tochetto.

Umbu mantém padrão
Com faturamento de R$ 698,4 mil pela venda de 131
exemplares das raças Angus e Brangus, foi realizado em 26
de setembro, em Uruguaiana, RS, no local Umbu, o Leilão da
Cabanha Umbu, de Angelo Tellechea. O pregão contou com
transmissão via Terraviva.
Na raça Angus, as fêmeas se venderam à média de R$
3,012 mil e os machos por R$ 8,693 mil de média. E na
Brangus, média de R$ 2,748 mil nas fêmeas e de R$ 8,693
mil para os machos. Com a performance, a tradicional Cabanha Umbu novamente manteve seu padrão de qualidade
em pista.
O proprietário mostrou-se satisfeito com os resultados.
“Como todos, neste momento enfrentamos uma conjuntura econômica difícil e um mercado concorrido”, disse Angelo Tellechea,
observando que os touros tiveram frete free e que dois terços das
vendas foram para já clientes, que retornaram às compras.
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São Xavier atraiu
criadores de fora
Fotos: Divulgação

Criadores de diferentes regiões Brasil (MS, SP, RJ, PR e MG)
foram às compras no leilão da Cabanha São Xavier, realizado no
dia 23 de setembro, no Parque da Universidade Federal de Santa
Maria, em Santa Maria, RS. Chancelado pela Associação Brasielira de Angus e transmitido ao vivo pelo Canal Rural, o remate
manteve os bons preços registrados em 2015, totalizando com
faturamento de R$ 1.206.000,00 para 163 animais, cravando
média geral de R$ 7.398,77.
Os animais Angus apresentaram excelente valorização, conforme o técnico da Angus Pedro Henrique Gomes, destacando
a expansão da raça no País e a alta adaptabilidade da genética
desenvolvida pelo criatório de Tupanciretã, RS, a diferentes microclimas.
O preço top da Angus no leilão foi fixado pelo reprodutor São
Xavier 1693 Hierro, vendido por R$ 12 mil para a criadora Amélia de Mello Cunha. A média dos touros Angus PO fechou em R$
8.000,00, as vacas PO saíram pela média de R$ 7.050,00, as
novilhas Angus PO atingiram valorização de R$ 5.145,00 e as
terneiras se venderam á média de R$ 3.377,59.
Segundo o criador e diretor técnico da Cabanha São Xavier,
Camilo Vianna, o leilão foi muito bom, mantendo os bons resultados já obtidos no ano anterior. “A oferta em pista este ano estava
muito qualificada e isso ficou evidente pela expressiva procura de
clientes de diferentes localidades. Foi difícil decidirmos vender
estes ventres ofertados, que realmente serão mães superiores e
servem em qualquer plantel, e isso ficou confirmado na valorização que tiveram no pregão”, comentou Camilo Vianna.

Leilão VPJ Genética
Relizado em 27 de agosto, na
Fazenda Cardinal, em Mococa,
SP, 18º Leilão VPJ Genética negociou 143 animais PO das raças
Angus, Brangus e Red Brahman,
entre machos e fêmeas.
Atendendo a um mercado
bastante eclético e com genética especializada em sua
maioria na produção de carne
de qualidade, a VPJ Pecuária
comemora mais um sucesso
deste seu evento anual.
Destaque à venda do touro Angus VPJ Black Reader
Pioneer TE 348, pré contratado pela Central CRV Lagoa,
adquirido 50% por Bernadete

Balparda da cidade de Mogi
Guaçu. As médias por categoria foram: touros Angus – R$
12.300,00; fêmeas Angus –
R$ 8.700,00; touros Brangus
– R$ 9.500,00; fêmeas Brangus – R$ 7.800,00; machos
Red Brahman – R$ 15.000,00
e as fêmeas Red Brahman
se venderam à média de R$
7.800,00.
O pregão foi transmitido
para todo Brasil por TV e Internet, e contou com a presença de 430 pessoas na Fazenda
Cardinal, com destaque para o
grande número de compradores da região.
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Remate do Núcleo Centro
valoriza touros rústicos
O 12º Remate
do Núcleo Centro
Angus, evento realizado dia 1º de
outubro, em Cachoeira do Sul, e
chancelado
pela
Associação Brasileira de Angus, faturou R$ 347,55
mil, com a comercialização de 35
animais. A movimentação da raça
Angus atingiu R$
301,65 mil, com a
venda de 29 touros
pela média de R$
10,4 mil. Segundo o presidente do
Núcleo Centro Angus, Dimas Rocha,
“O resultado foi
muito bom, considerando que
vivemos um momento economicamente menos favorável”, avalizou o presidente
do Núcleo e inspetor técnico da Angus, Dimas Rocha.
Segundo ele, a pista destacou a qualidade dos animais
e manteve média similar a
2015. E a força do Angus PC
se fez presente, uma vez que
atingiu as maiores valorizações, destacou Dimas.
O preço top foi fixado por
dois touros Angus (tatuados
CACA), que saíram vendidos por R$ 15 mil cada. A
marca foi comemorada pelos
proprietários dos reproduto-

Fotos: Divulgação

res, que foram apresentados
pela cabana Seival Del Toro
e Estância do Chalé. O evento ainda rendeu arrecadação
de R$ 4.950,00 ao Hospital
de Caridade e Beneficência
(HCB) de Cachoeira do Sul,
com a venda de uma novilha
CA Angus doada pela Agropecuária Estância Chalé, dos
irmãos Jorge e Ricardo de
Lara. O ventre foi adquirido
pela Greenfield Silvo Pastoril, de Cachoeira do Sul.
O remate integrou a
programação da 66ª Feira
Agropecuária de Cachoeira
do Sul (Feapec 2016), realizada no Parque do Sindicato

Rural e que inaugurou a nova pista
coberta de julgamento do parque, a
cargo jurado uruguaio Juan Marco
Berruti.

Workshop
Carne Angus
A programação
organizada
pelo
Núcleo Centro Angus ainda contou
no dia 1º de outubro com reunião
da Comissão Angus
Jovem e a presença de mais de uma
centena de pessoas
no Workshop Carne
Angus, que debateu
os avanços obtidos
pelo Programa Carne Angus
Certificada nos últimos anos.
A programação, com degustação de cortes de carne Angus contou com palestra da
coordenadora regional do
Programa Carne Angus, Ana
Doralina Menezes, que falou
sobre o atual estágio e as
grandes vantagens do Programa aos criadores. “A nossa intenção foi de mostrar
como os produtores podem
agregar valor à produção bovina e também de estimular
a participação no Programa
Carne Angus e promover a
genética Angus”, explicou
Ana Doralina.

Reconquista na Expointer
O Leilão Reconquista, realizado durante a Expointer, no
dia 28 de agosto, obteve média geral de R$ 22,4 mil para
os exemplares da raça Angus
ofertados. O preço top foi cravado pela fêmea grande campeã da Expo Londrina 2016,
Reconquista TE 2225 Lookout
Quebracho, arrematada por
R$ 41,6 mil. O faturamento
com a venda de 6 fêmeas fe-

chou em R$ 134,4 mil, segundo a Assessoria Agropecuária
FFVelloso & Dimas Rocha.
Presente no leilão, o presidente da Angus, José Roberto
Pires Weber, comemorou. “A
Reconquista obteve um expressivo resultado, alcançado
em decorrência do alto índice
genético do criatório”, salientou. O proprietário da Reconquista, atual vice-governador

José Paulo Dornelles Cairoli,
ficou extremamente satisfeito com o resultado em pista.
Além da comercialização expressiva de cavalos crioulos,
o leilão obteve boas médias
na Angus. Apesar de esperar mais pela valorização da
grande campeã da Expo Londrina, Cairoli reconheceu que
ela ficou dentro do valor de
mercado.
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Serrano abre
vendas em Vacaria
Realizado em 10 de setembro, em Vacaria, RS, o Leilão Angus Serrano registrou
médias de R$ 8.680,00 nos
machos PO e PC e as fêmeas
PO a campo atingiram média
de R$ 3.765,00. Promovido
pelo Núcleo Serrano de Criadores de Angus, o evento foi
realizado no Parque Nicanor
Kramer da Luz. Para o presidente do Núcleo, Arivaldir
Oliboni, alguns criadores venderam todos os touros que levaram, “mas poderíamos ter
vendido mais. Acredito que o
produtor está receoso em investir com a crise”.
O responsável pela Knorr
Leilões, leiloeira que atuou

na condução do pregão, Eduardo Knorr, destacou que o
momento foi importante para
a região de Vacaria e que
serviu para abrir a temporada. “Foi bom para começar,
principalmente para a região
onde foi realizado o leilão”,
afirmou.

Seleção Angus
Rio da Paz
Alavancada por uma criteriosa seleção de seus animais
e pelos resultados que vem obtendo em provas com enorme carga competitiva como o Teste de Progênie Angus
Alta/Progen e o Promebo, o já tradicional Leilão Seleção
Angus Rio da Paz, realizado em 10 de setembro, em Cascavel, PR, registrou bons valores médios, alcançando R$
10,9 mil nas fêmeas e R$ 14 mil nos machos. A oferta foi
de 60 touros e 15 matrizes Angus PO, e o pregão contou
com transmissão pela internet através do Lance Rural.
O touro Nero da Rio da Paz foi o grande destaque do
leilão. O reprodutor, selecionado para o Teste de Progênie
Angus Alta/Progen 2016, foi valorizado em R$ 99 mil,
tendo sido vendido em 50% (por R$ 49,5 mil) para o
criador Juraci Massoni, de Cascavel. Nero é um dos melhores DECA 1 da raça na safra 2014 (Touro Jovem SA)
e será usado no programa de inseminação e TE do plantel.
O animal já está em coleta na Central Progen, em Dom
Pedrito, RS.
Neste 2016 a Rio da Paz detém as quatro melhores
matrizes no sumário da raça e oito Touros Jovens entre
os 100 melhores machos da Safra 2014. Desta forma,
a qualidade dos animais é respaldada por um criterioso programa de seleção, o que conforme o proprietário,
selecionador de Angus Renato Zancanaro, performances como essas tem garantido não só o retorno às compras de clientes tradicionais, mas também o surgimento de novos compradores para o remate a cada ano.
As vendas foram conduzidas pela empresa Panorama Leilões, tendo ao martelo o leiloeiro Max Tedy, e o remate
contou com o suporte técnico da Assessoria Agropecuária
FFVelloso & Dimas Rocha.
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Os grandes campeões de Prado
C
om um total de 119 fêmeas e 111 machos, a raça
Angus foi pelo quinto ano
consecutivo a raça com maior
número de inscritos na Expo
Prado 2016, realizada em meados de Setembro, no Uruguai.
À imprensa local, o jurado argentino Pablo Bustillo revelou
que ficou fascinado com os
animais observados, muito funcionais para as características
dos campos uruguaios, um país
que conhece muito bem.
A grande campeã, destacada por Bustillo, foi o box
396, criada pela Cabanha Los
Macachines, da Sociedad Ganadeira El Yunque e exposta
em sociedade com a Cabanha
Rancho Yubelli, de César Musseli. Apontada como campeã
Vaquilhona Mayor, a fêmea já
havia conquistado o prêmio de
Reservada Campeã Terneira na
expo de 2015. É uma vaca muito moderada, que se move muito
bem, é profunda, com bom arco
costal, muito feminina, entre outras qualidades, apontou um dos
proprietários, Enrique Albanell,
da Cabanha Los Macachines.
Como expositor individual, esta

Fotos: Divulgação

cabanha já conquistou na Expo
Prado um grande campeonato
fêmea e dois campeonatos nos
machos. Já César Musselli assinalou que o prêmio se tornou
notável, de muito orgulho, pelos
230 animais expostos, de um
nível que ele considera espetacular, mostrando o grande momento da raça no Uruguai.
Nas fêmeas, a reservada de
grande campeã foi o lote 399,
criador e expositor Cabanha
La Santina, de Agrofin S/A.
A terceira melhor fêmea foi a
390, criador e expositor Octavio Alberto Martigani Olivera.
Campeões Machos
No segundo dia da mostra
Angus, o jurado Pablo Bustillo
apontou um touro vermelho,
box 277, campeão da categoria 2 anos maior, como o grande campeão. Apresentado pela
Cabanha Rincón de Padavila,
de Victoria Pérez Pardavila,
departamento de San José, o
touro coroa a segunda participação do estabelecimento na
Expo Prado. Ao comentar o resultado, o assessor da cabanha,
Rafael Buruturán, destacou

que o animal vencedor é muito forte e moderado, dentro do
tamanho Angus que se busca
na atualidade. Certamente vai
contribuir para a produção Angus no Uruguai, indicado para
produção de carne a pasto.
Como Reservado de Grande
Campeão foi selecionado o animal do box 281, exposto pela
Cabanha San Salvador. O Terceiro Melhor Touro foi o animal do brete 255, da Estância
Las Rosas SRL. Finalmente, o

A Grande Campeã e o Grande Campeão da principal mostra uruguaia

Melhor Animal sem Distinção
de Sexo foi o Grande Campeão
Macho da raça.
Ao final dos julgamentos,
Pablo Bustillo comentou aos
jornalistas que o Uruguai está
produzindo um Angus muito
funcional e adaptado aos campos locais, para produzir cada
vez mais e melhor carne. Segundo ele, é preciso considerar
que os animais nem sempre encontrarão um ambiente favorável – especialmente os campos
que nem sempre são os melhores. Ao final, Bustillo enalteceu
o entusiasmo e qualidade com
que os criadores desenvolvem a
raça, apresentando animais que
poderiam competir em qualquer pista da América.

mas mesmo assim o Angus
se sobressaiu nas vendas. Segundo o escritório Zambrano
& Cia, foram negociadas 150
doses de sêmen, média de US$
42,00; seis vacas prenhas, US$
7.240,00; três terneiras, US$
3.620,00. No remate dos campões da mostra, realizado por
diversas leiloeiras, o Reservado
de Grande Campeão, da San
Salvador, foi vendido por US$
15.000,00 para Luis Galván.
Já o Grande Campeão, da Rincón de Pardavila, foi vendido
por US$ 12.000,00 para Capela SRL, Bouza Y Trabal. O
Reservado de Campeão Dois
Anos Menor, da Sociedade Ganadera El Yunque, foi vendido
por US$ 10.200,00 para a
Mega Agro.

Vendas com cautela
(Jorn. Horst Knak, Com El
Os negócios foram conside- Observador, redes sociais e
rados cautelosos no Uruguai, Associação Uruguaia de Angus)

Trajano Silva, sinônimo de leiloeiro rural
Após uma longa trajetória como precursor dos leilões
rurais, faleceu em 21 de setembro, em Dourados, MS, o
leiloeiro rural Trajano Antônio
de Lima e Silva, aos 85 anos.
Fundador da Trajano Silva
Remates, ele residia na cidade de Dourados (MS) há mais
de 30 anos, mas se consagrou
como ícone da pecuária pela
sua atuação do Rio Grande do

Sul. Com espírito aventureiro,
Trajano foi um dos precursores
dos leilões de gado no Brasil
em uma época onde a comercialização era realizada totalmente de forma direta entre
os interessados no processo
de compra e venda. A paixão
pelo martelo foi compartilhada com seus filhos Marcelo e
Vadico e com o neto Gonçalo,
que, juntos, dão continuidade a

seu legado.
Pioneiro que foi, Trajano
fundou, em 1961, em Uruguaiana (RS), a Trajano Silva
Remates, que se consolidou
como uma das principais leiloeiras do país. No ano seguinte,
começou a desbravar o Brasil
com a realização de leilões
em Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia ,

Minas Gerais, e Roraima. Em
prefácio do livro nos 50 anos
da Trajano Silva Remates, em
2010, ele escreveu: “Penso
com este trabalho ter ajudado
a pecuária em geral, porque o
leilão foi fator decisivo na difusão do melhoramento genético
e na fixação dos valores reais
do gado em todo país, e também na inclusão social como
um todo”.
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Cuidados nutricionais especializados durante
a temporada reprodutiva em bovinos de corte
Por Júlio O. J. Barcellos &
Maria Eugênia A. Canozzi

A

estação de monta em gado
de corte é uma janela de
eventos de curta duração,
não mais do que 60-90 dias,
em que existe a chance única da
concepção e prenhez que resultará na produção do bezerro. Assim, é necessário que o manejo
e o cuidado nutricional, em particular, sejam prioritários para
matrizes e touros, pois qualquer
comprometimento neste período
haverá prejuízos irreversíveis
para todo o ano. Neste sentido,
considerando que as criações
desenvolvem a cria em sistemas
exclusivamente sobre pastagens,
aqui serão abordados os aspectos específicos da função dos
minerais para vacas e touros durante o período de serviço.
O conceito aplicado da funcionalidade dos minerais na
alimentação de bovinos mudou
nas últimas décadas. Foi superada a etapa em que o conhecimento das funções de um mineral e de sua importância era
determinado pelo efeito de sua

carência. Com isso, os minerais
passaram a desempenhar dupla
função: participar de rotas específicas como coadjuvantes ou
como constituinte de metabólitos e atuar no sistema orgânico
integrado de vários processos
de síntese e de defesa do equilíbrio funcional. Neste sentido,
os minerais adquiriram importância extra na produção, pois
passaram a atuar em processos
integrados influenciando significativamente o desempenho dos
animais. Terminou o tempo em
que suplementar com minerais
tinha a finalidade de evitar um
problema de deficiência – carência – agora destina-se a maximizar as funções produtivas, tão
particulares na temporada de
monta.
A medida em que os processos de produção são mais intensivos ou desafiadores ao animal,
as funções definidas como específicas para um determinado
mineral, passaram a ser mais
amplas, pois agora o mineral
desempenha um papel extra no
sistema. Como exemplo, numa
situação básica de produção,
o Zinco tem a função sobre a

atuação de algumas enzimas,
nos mecanismos de cicatrização,
reparo de mucosas, entre outras.
No entanto, quando o animal é
submetido a um desafio ao sistema fisiológico, como numa inseminação sincronizada, ovulação
induzida, pós-parto ou regime de
coleta de sêmen, o zinco passa
ao novo mecanismo de atuação
e para isso são estabelecidas exigências minerais extras. Destaque especial é dado ao processo
de produção espermática onde
há uma integração entre aspectos endócrinos e nutricionais.
Ele é um processo no tecido epitelial onde o Zinco e o Selênio
desempenham funções específicas. Outro aspecto importante
é o equilíbrio que deve ocorrer
no crescimento do tecido ósseo e
de ligação, bases para a sustentação do touro no processo de
monta. Para isto, deve-se buscar
uma relação cálcio e fósforo em
torno de 2:1 na alimentação de
modo a atender a formação dos
ossos. No caso de touros jovens,
entre os 18-30 meses, todos os
processos ligados ao crescimento e à função reprodutiva são
acelerados. Aqui a nutrição mi-

neral deve ser especializada e
um complemento mineral deve
ser programado para essa etapa
de desafio fisiológico.
No trabalho de monta a
campo crescem as exigências
de minerais, especialmente pelo
desgaste físico de procurar as
vacas em cio, montar e fertilizar. Vale dizer que até os quatro
anos de idade, o touro continua
crescendo e restrições no programa de suplementação mineral podem comprometer a sua
funcionalidade reprodutiva e o
seu tamanho adulto. Portanto,
nesta fase de monta, é fundamental um cuidado especial com
o aporte de minerais, geralmente obtidos do suplemento que as
vacas estão consumindo. Assim,
um cuidado especial com os níveis de minerais deste, particularmente o fósforo, cálcio, zinco,
selênio, manganês e iodo.
Esses princípios também são
a aplicados às matrizes, porém
de forma mais intensa, pois suas
exigências aumentam em até
40% no período reprodutivo,
mas cuidados especiais devem
ser dados aqueles minerais mais
envolvidos com a reprodução. A

estratégia de priorizar apenas
suplementos com elevados níveis
de fósforo não é suficiente quando os objetivos são altas taxas
de prenhez. No caso de novilhas
e primíparas, fenômeno similar
ao que ocorre com touros jovens,
exige o planejamento e a execução da dieta mineral exclusiva
em relação às outras matrizes
adultas. Assim, o equilíbrio e
a presença de microelementos
minerais serão coadjuvantes importantes para a eficiência dos
outros nutrientes como a proteína, vitaminas e macrominerais.
Portanto, na época de monta é
estratégico customizar um programa alimentar especializado
para atender os objetivos da
fazenda, respeitando a premissa de utilizar misturas minerais
reconhecidas pela qualidade de
suas fontes e dos seus níveis de
garantia. Desta forma é crível
que se alcance sucesso nesta
etapa fundamental para o desempenho da cria.
Nespro - Depto. de Zootecnia
Faculdade de Agronomia - Ufrgs
julio.barcellos@ufrgs.br
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Serpa: liderança catarinense
Fotos: Acervo particular/ Divulgação

A Fazenda Renascença é hoje, em Santa
Catarina, uma referência na criação de Angus
de qualidade. Mas os resultados não vieram
de graça. Embora o advogado Nelson Antônio
Serpa, 71 anos, esteja à frente do negócio, a
organização da família em torno da criação é
fundamental para o sucesso. Ousadia foi palavra
chave quando a criação iniciou, em 2000, e foi
umas das pioneiras no Estado catarinense.
Por Marina Corrêa

S

erpa se lembra de que
quando adquiriu os primeiros exemplares da
raça, os vizinhos reagiram
com certa incredulidade, pois
o Angus é uma raça de frame pequeno comparada às
continentais de porte maior,
mas o tempo se encarregou
de mostrar que o Angus reúne
características produtivas e
econômicas muito superiores.
“A escolha da raça se deu por
vermos nela um somatório de
características de valor econômico que a diferenciam das
demais, como precocidade,
fertilidade, habilidade materna, adaptabilidade à região
e, sobretudo, a incomparável
qualidade da carne”, lembra o
selecionador, observando que
hoje, a grande maioria usa a
genética Angus, que está consagrada em todo o País.
Atualmente, Serpa é secretário da Casa Civil do Estado de
Santa Catarina. As atividades
ligadas ao campo foram herdadas da família do pai, percursores na criação de Normando.
Em razão dos compromissos
ligado ao cargo no executivo,
o tempo para a criação (localizada nas Fazendas Renascença (em Vargem, SC) e Fazenda
Água Boa (em Campos Novos,
SC) é cronometrado, mas cumprido à risca e com grande
satisfação. A maior parte do
rebanho está na Renascença.
Nelson é casado e pai de dois
filhos. Todos tem outras funções
além de suas atribuições junto à
fazenda. “Eu tenho um casal de
filhos. O filho é mais dedicado

ao escritório de advocacia. A filha é arquiteta, mas dedica parte do tempo para auxiliar nas
atividades da fazenda. Então,
foi preciso a gente ter toda essa
organização para poder atender
às demandas da propriedade”,
explica, acrescentando que a
organização precisa ser ainda maior porque a família não
mora na fazenda. Serpa comenta que é muito prazeroso poder
ter convivência e oportunidade
de acompanhar o desenvolvimento da propriedade e do rebanho Angus. “É gratificante
verificar que este trabalho dá
mesmo resultado. Temos obtido muitos ganhos de genética
por desenvolvermos a atividade
com bastante capricho, critério
e dedicação. Você vê o trabalho
crescer e florescer, observando
o desempenho dos animais. Isso
é muito bom”, diz.
Com foco no melhoramento genético da raça, a Fazenda Renascença faz a cobertura

Serpa revisando a tourada a campo na fazenda

das matrizes, tanto as puras
de origem como as puras controladas, com inseminação artificial. Para isso, é utilizado
sêmen nacional e também importado de reprodutores expoentes nas provas brasileiras e
em países como Estados Unidos e Argentina. Todos de qualidade comprovada por dados
de performance. O processo garante a consistência genética
do criatório.
A transferência de embrião
é outra técnica que vem sendo
largamente utilizada na propriedade, permitindo extraordinário avanço na seleção, com
a multiplicação dos animais de
maior valor genético. A criação
é feita a campo, em pastagens
nativas e cultivadas e, nos períodos considerados críticos, é
utilizado pré-secado de aveia e
azevém.

O genro Vilmar, a filha Lilian, Serpa e Doroti com os troféus da Expo Lages 2015

“A raça é a
melhor propaganda”
O Estado de Santa Catarina
apresentou uma melhoria de qualidade genética em seus rebanhos
nos últimos anos. Serpa acredita
que o principal mérito foi, primeiro, os criadores acreditarem
no Angus e trazerem os animais
para a região do Meio-Oeste de
Santa Catarina. “Hoje, é a raça
que mais cresce por aqui. Verificamos isso tanto na aquisição de
sêmen como na comercialização
de reprodutores. O fundamental
é que, com o núcleo de criadores,
a gente conseguiu fazer com que
Santa Catarina fosse inserida no
Programa Carne Angus Certificada. Hoje, nós temos dois frigoríficos credenciados. O rebanho
total do Estado, entre todas as
raças, gira em torno de 4,6 milhões de cabeças, das quais cerca
de 2,6 milhões são de gado de
corte”, explica.
Santa Catarina é um Estado que tem uma característica
um pouco diferente dos demais,
pois as propriedades são de pequeno e médio porte. Para dar
rentabilidade para a propriedade, é necessário ter um produto de alta eficiência, capaz
de agregar maior valor. Para o
secretário, o Angus se encaixa
perfeitamente nesse modelo,
pois permite que o criador consiga uma maior rentabilidade
na sua propriedade e, como a
raça é muito precoce e tem boa
conversão alimentar, é possível
ter um maior número de cabe-

ças em uma área menor. “Essa
relação é muito importante.
Na avaliação que a gente tem,
o Angus é a raça ideal para
Santa Catarina. Como estamos
crescendo, imagino que não vai
demorar muito tempo para todas as propriedades daqui terem genética Angus, tanto nos
rebanhos zebuínos, que estão
mais no Litoral, como nos de
origem continental e taurinos,
que estão na Serra e na região
do Oeste. Também temos uma
condição sanitária que permite
acessar os mercados externos,
os mercados mais exigentes, que
são os que melhor remuneram”,
expõe.
Reconhecimento
do mercado
A criação de Serpa recebeu
diversos prêmios no Estado:
Campeã do Ranking de Expositores e Criadores de Argola
da Raça Angus de Santa Catarina, premiação concedida pela
Associação Brasileira de Angus
em 2015. Em julho de 2016, a
Fazenda Renascença participou da ExpoLeite – Beef Show
2016, no município de Xanxerê,
SC, onde arrebatou nove premiações, entre elas a de Grande Campeão e Grande Campeã
Angus. Eles participam sempre,
ainda, da ExpoLages (maior
feira agropecuária de SC) e da
Feagro (Braço do Norte).
Para o proprietário, são algumas provas da consistência

>>>
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genética produzida. “Geramos
animais adequados para os
criatórios do nosso Estado, da
nossa região. Sem dúvida, o
fato de você estar selecionando
aquilo que, no olho do mercado, atende às necessidades, não
só valoriza o rebanho da fazenda, como mostra que o caminho que estamos seguindo está
correto”, acredita Serpa.
Os leilões da Renascença são
sensação em Santa Catarina. O
criador explica que a concepção
do remate leva em conta a fidelização do cliente através de uma
relação sólida com quem utiliza
a genética da fazenda. “Por isso,
optamos por fazer o remate na
propriedade. Dá bastante trabalho, mas o retorno compensa. É
uma relação de confiança: negociamos na fazenda em parcelas
e não conhecemos inadimplência”, exemplifica.
No leilão, é a família que cuida da organização de todas as
atividades: prepara os animais,
a recepção e a divulgação do
evento. A sétima edição acabou
de ser realizada com sucesso.
Mas Serpa reitera que, embora acredite muito no evento,
é necessário ampliar o leque de
opção de compra aos clientes.
Quanto mais próxima for a negociação, mais estreito será o
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Além de líder
político em seu
estado, Nelson
Serpa é presença
constante em sua
propriedade e nas
exposições

relacionamento com o comprador, que precisa estar à vontade para procurar a propriedade em qualquer época do ano
e ser muito bem atendido e até
orientado.
Núcleo reúne
e promove criadores
Nelson Serpa também trabalhou forte para a criação do
Núcleo de Criadores de Angus
de Santa Catarina, e foi seu primeiro presidente, em 2010. Ele
viu na criação do núcleo uma
forma para reunir os criadores
e fomentar ainda mais a criação
da raça, um trabalho que segue
atualmente com o mesmo foco.
Foi em sua gestão que foi
construída e inaugurada a Casa
Angus, hoje um sucesso, em Lages. Ele deixou a presidência do
núcleo no ano passado e agora
faz parte do Conselho Fiscal.

Valorização das
características econômicas
A fazenda busca um diferencial na produção genética, com
preocupação em selecionar animais adaptados para a região,
colocando em relevo as características econômicas da raça.
“Nossa criação está preparada
para atender a esta demanda.
Esse é o esforço permanente
que a gente faz no sentido de
oferecer o melhor para os produtores em termos de genética,
para eles poderem agregar nos
seus criatórios”, avalia, afirmando que “o sucesso de nosso
cliente é também o nosso”.
Serpa também é vice-presidente da Associação Brasileira de Angus e tenta passar essas características de
mercado, no que diz respeito
à criação, para outros produtores do barrigas verdes. Em

Nelson Serpa e a esposa Doroti

Santa Catarina, há um foco
firme na produção de carne
Angus certificada. “Hoje, o
papel que a diretoria da Angus tem é muito importante
para a melhora da pecuária
brasileira, não apenas nos Estados do Sul, que têm características próprias para criar
o Angus puro, mas no Centro-

Oeste, nos rebanhos Nelore,
nos rebanhos zebuínos, para
melhorar o desempenho e a
qualidade da carne. Somos
um dos maiores exportadores
da carne do mundo com muita dedicação e trabalho dos
produtores junto com a Associação de Angus”, comemora
Nelson Serpa.

MELHORAMENTO GENÉTICO

ABS importa touros
dos Estados Unidos
A ABS Pecplan
anuncia a importação de três touros
Angus dos Estados
Unidos, que passarão a ser coletados na Central de
Uberaba, MG. Os
animais
deverão
atender a crescente
demanda de mercado, principalmente
para
cruzamento
industrial. Segundo
o gerente de produtor Corte
Europeu da ABS no Brasil,
Marcelo Selistre, o objetivo é
aproveitar a abertura de importações para trazer genética
americana para produzir sêmen no Brasil. Os animais foram selecionados em conjunto

Marcelo Selistre, Vasco Neto e dois touros selecionados

com o Gerente da ABS Global,
Vasco Beheregaray Neto.
Os animais deverão chegar
via Aeroporto de Viracopos,
em Campinas, SP, em meados
de Outubro, seguindo via rodoviária a Uberaba. Entre os
animais importados, estão Sa-

feguard e Mercenary, genética
de alta demanda dos produtores atendidos pela ABS. Os
outros touros são Conneally
UpTown, que é TOP 1% em desempenho; um touro do núcleo
genético da ABS Global, filho
de Monument.

Prova para touros
no CP CRV Lagoa
A Prova para Touros Angus da edição 2016 realizada pelo
Centro de Performance CRV Lagoa, em Sertãozinho, SP, está
em pleno andamento. É a 10ª edição e a 9ª vez que a raça Angus
participa, desta feita com 33 exemplares, inscritos por sete criadores do RS, PR, SP e MG.
Conforme o técnico Carlos Cesar Martin, supervisor do Centro de Performance, em 8 de outubro foi realizada a pesagem intermediária, incluindo a primeira medição de perímetro escrotal.
Para o final de novembro está programada a última pesagem,
com nova medição de perímetro escrotal e também as avaliações
visuais e avaliação através de ultrassonografia de carcaça.
A conversão alimentar, através do equipamento Grow Safe, é
realizada a partir do dia 8 de novembro e até o final da prova,
com a última pesagem programada para o final de novembro.
O leilão da tourada será dia 10 de
dezembro, e deverá cravar novos
recordes. Mais
informações:
www.cr vlagoa.
com.br.
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Construindo um rebanho
Por Reinaldo L. Souza

M

ais uma estação reprodutiva ou de acasalamento chegando
e as dúvidas de que material
genético utilizar novamente
surgem. Ao nos deparar com
os catálogos de sêmen das empresas de inseminação ou até
mesmo os sumários de programas de melhoramento genético, muitas informações estão
disponíveis. Ao escolher o material genético à ser utilizado
no rebanho, na grande maioria
das vezes, os produtores ou os
técnicos simplificam e consideram somente ou dão grande
importância as características
de desempenho e qualidade de
produto, como peso ao desmame, peso ao ano, peso de carcaça, área de olho de lombo
e marmoreio e desconsideram
as características como fertilidade, longevidade, flesching
ability (capacidade de manter
condição corporal) além da
facilidade de parto. Segundo
trabalhos realizados nos EUA,
as características produtivas e
reprodutivas como, fertilidade,
habilidade materna e longevidade são de 10 a 20 vezes
mais rentáveis ao produtor de
terneiros do que as características de crescimento como ganho de peso e as de qualidade
de produto, marmoreio e rendimento de carcaça, por exemplo. Podemos usar o exemplo
do gado leiteiro, que hoje, tem
bem claro que as características de saúde como taxa de
prenhes das filhas, facilidade
de parto do touro e das filhas
e principalmente longevidade
das vacas impactam mais na
rentabilidade dos rebanhos do
que a produção de leite e a %
de gordura e proteína.
Ao buscar um material genético, seja por inseminação
artificial ou monta natural, de
animais top para produzir terneiros e novilhos com o maior
potencial de ganho de peso, na
desmama ou ao ano, temos que

levar em conta que estaremos
selecionando
indiretamente
vacas (matrizes) de maior tamanho ou frame, pois as características de peso á desmama
e peso ao ano, tem correlação
positiva com peso e altura na
idade adulta e conseqüentemente estes animais terão
aumentadas suas exigências
energéticas para mantença. A
energia de mantença é somente a quantidade de alimento
que o animal precisa para fazer seu organismo funcionar
(batimento cardíaco, respiração, circulação sangüínea, digestão, etc). Nas operações de
cria a maior parte dos nutrientes e o maior custo energético
são utilizados somente para a
mantença das vacas, portanto animais maiores, terão um
custo de manutenção maior.
Desta forma, um rebanho de
vacas eficientes com o menor
custo de mantença possível e
que desmame um terneiro comercialmente viável por ano,
me parece ser o maior objetivo
de seleção de um produtor de
terneiros.
Posto isto, acho importante
ao escolher o touro que iremos
inseminar as vacas considerar
as características, expressas
em sua diferença esperada na
progênie (DEP), como por
exemplo: Prenhes de novilhas
que é a probabilidade das filhas
do touro parirem aos 2 anos

de idade que é mais fidedigna
para se buscar precocidade sexual e fertilidade nas filhas do
que a DEP de circunferência
escrotal do touro. Outro ponto
importante que temos avaliar é
a altura adulta e peso adulto
das filhas do touro, pois está
relacionada com vacas maiores e conseqüentemente com
maior exigência nutricional a
facilidade de parto das filhas
do touro também torna-se
importante para buscarmos
vacas com maior facilidade
de parto, pois a facilidade de
parto direta do touro, contribui com somente 50% no peso
ao nascer do terneiro. A raça
Red Angus nos EUA, já classi-

fica os touros por DEP de longevidade das filhas, vacas mais
longevas, tendem a ser mais
lucrativas, pois os custos de
criação dela, são diluídos em
vários terneiros produzidos e
também para energia de mantença que indica o requerimento energético da vaca adulta,
somente para sua mantença,
portanto números menores são
mais desejáveis.
Vale lembrar que a DEP é
uma estimativa de diferença
na performance da progênie de
um reprodutor quando comparado média da população avaliada.
Para facilitar a análise e
escolha de reprodutores principalmente por produtores comerciais, foram acrescentados
as provas da Associação Americana de Angus e a de Red Angus os índices bio-economicos
que são expressos em valor $
(dólar), eles ponderam os números das DEPs e associam
aos preços de insumos, custo
de produção e valores de venda e desta forma ranqueiam
os reprodutores em $ a mais
que o produtor irá obter com
a progênie de um touro quando comparado a outro. Os mais
indicados para seleção de ventres mais produtivos são para
o Angus: $EN (energia da
vaca) quanto maior o número,
indica que a filha do touro ne-

cessitara de menos gastos com
suplementação para manter
sua condição corporal e conseqüentemente a atividade reprodutiva. O $Desm (valor de
desmama) considera a performance dos filhos de um touro
na pré-desmama a facilidade
de parto os custos associados
com a mão de obra e problemas de parto, assim como se
as filhas do touro serão vacas
eficientes com moderada produção de leite e tamanho adulto, são contemplados na sua
formulação. No Red Angus os
índices bio-economicos são:
HerdBuilder (HB) que valoriza
mais características maternais
para o produtor que irá aproveitar as filhas do touro para
repor suas matrizes e o GridMAster (GM) que prioriza
a venda de todos os animais
para terminação, portanto características de carcaça são as
mais valorizadas para compor
este índice.
Como já salientado, há muitas informações nas provas dos
touros, são 18 características
de DEP e 7 índices bio-economicos divididas em produtivas,
maternais e de carcaça que a
Associação Americana de Angus dispõe, já a entidade do
Red Angus apresenta 14 características de DEP e 2 índices
bio-economicos. Esta quantidade de números expressos em
várias unidade de medida, as
vezes assusta e confunde o produtor e ele acaba escolhendo o
touro apenas por sua capacidade de transmitir ganho de peso
ou até mesmo por uma foto
bonita do catálogo. Dificilmente conseguimos um touro que
tenha em sua régua de DEPs
todas as características localizadas entre o top da raça, portanto, devemos buscar animais
equilibrados, sem extremos em
suas DEPs e considerar sempre
o ambiente de criação e o mercado que queremos ou vamos
atender.
Med. Vet. Msc.
Representante da empresa CRI
Genética Brasil
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Estratégias para incremento dos índices
de concepção em protocolos de IATF
Por Bruno Bangel

A

no após ano, a pecuária de
corte vem sendo desafiada mais e mais por outros
cultivos (soja, milho, arroz...), e
muitas vezes perde espaço para
a agricultura. Dada esta realidade, o aumento da rentabilidade da
pecuária é fundamental, passando
por medidas e ações que busquem
dirigir, administrar e gerenciar o
negócio pecuária de corte. Sabendo que a cria é parte fundamental
desse processo, podemos estabelecer dois pontos fundamentais
para seu sucesso: (1) produzir
animais que serão altamente eficazes reprodutivamente, que cresçam eficientemente e produzam
carcaças valiosas; e (2) devemos
produzir esses bovinos de forma
econômica.
Nos sistemas extensivos de
produção de bovinos de corte, observa-se que 50% das vacas não
recebem um manejo adequado
que contribua com melhores índices de fertilidade. Em se tratando de protocolos de inseminação
artificial em tempo fixo (IATF)
há, atualmente, protocolos bem
estabelecidos, trazendo resultados
satisfatórios e previsíveis. Considerando esses dados, é necessário
nos perguntarmos: Como podemos manejar nossos animais de
forma que eles respondam melhor
aos bons produtos e protocolos
disponíveis??
Dentre os diversos aspectos
que nos tocam frisar, escrevemos
brevemente sobre manejo sanitário, estratégias nutricionais,
protocolos de IATF, sêmen, a inseminação e questões acerca da
propriedade.
A sanidade é um dos fatores
essenciais para a produção animal e sofre influência direta da
nutrição, sendo extremamente importante para elevados ganhos em
produtividade e lucratividade. Na
área da sanidade, as doenças parasitárias destacam-se por causar
prejuízos econômicos devidos à
quedas de produtividade, retardo
no desenvolvimento e até mesmo
a morte de animais, entre outros
problemas. Há diversos relatos
demonstrando a importância dos
tratamentos
anti-parasitários,

onde vacas tratadas emprenharam mais e desmamaram terneiros mais pesados, quando comparadas às fêmeas não-tratadas.
Ainda na questão sanitária, as
doenças infectocontagiosas são
outro ponto fundamental a considerar. Segundo pesquisadores,
aproximadamente 40% a 50%
das perdas gestacionais estão relacionadas à doenças infecciosas
como rinotraqueíte infecciosa
bovina (IBR), diarreia viral bovina (BVD) e leptospirose. Sabendo disto, para otimizar os índices
reprodutivos devemos garantir
a vacinação prévia dos animais
para as enfermidades citadas.
Além destas, a campilobacteriose
genital é outra doença a ser citada. Esta enfermidade é de transmissão venérea, está disseminada
mundialmente e provoca repetição de cios, perdas de gestação e
baixa fertilidade nos rebanhos.
No que se trata de nutrição,
sabe-se que tem relação direta
com a reprodução, onde o estado
corporal afeta a capacidade reprodutiva e a situação reprodutiva altera os requerimentos nutricionais
(prenha, com cria, solteira, etc).
É de extrema importância que se
avaliem os rebanhos de cria, revisando o escore de condição corporal (ECC) de todos os animais.
A condição das vacas ao parto é
associada com a duração do intervalo pós-parto, saúde e vigor do
terneiro e mesmo com problemas
de parto. Além disso, a condição
das vacas ao acasalamento afeta
a performance reprodutiva. É fato
que, para a correta nutrição de
todo o organismo, o fornecimento
de sal mineral de qualidade du-

rante todo o ano é fundamental.
Tanto mais quisermos aumentar
o nível de produtividade, maiores
serão as exigências de minerais
pelos animais.
Diferentes estratégias nutricionais são utilizadas visando aumentos de produtividade. Desde
o nascimento da terneira até seu
primeiro entoure, por exemplo,
esta fêmea deverá ganhar em
torno de 65% do peso da vaca
adulta. Quando nos voltamos à
nutrição da vaca, devemos ter em
mente a importância do manejo nutricional pré-parto, quando
consegue-se manipular o ECC
dessas fêmeas. Vacas que parem
em boa condição corporal conseguem emprenhar mais cedo e ter
taxas de prenhez maiores quando
comparadas a vacas mais fracas.
Deve-se dar atenção especial a
primíparas, pois essas vacas jovens são mais exigentes quanto à
alimentação, devendo parir com
bom ECC e serem manejadas em
separado das vacas maduras. Em
vacas adultas, apesar de suportarem um desafio um pouco maior,
também não devemos relaxar.
Mesmo nessas fêmeas o ECC ao
parto tem papel fundamental na
estação reprodutiva seguinte, determinando o retorno à reprodução. Uma estratégia fundamental
à taxa de prenhez é que se procure a manutenção de escore ou sua
melhora pós acasalamento, focando no período em que o útero deve
reconhecer o embrião – pelo menos por 16 dias.
No que se refere aos protocolos de IATF, após aproximadamente 60 anos de pesquisas focadas no controle farmacológico do

ciclo estral, pode-se afirmar que
hoje existem tecnologias bastante
eficientes no que se refere à sincronização da ovulação. Há opções direcionadas especificamente
a cada categoria (novilhas púberes, novilhas pré-púberes, vacas
com cria, etc) e que permitem ao
técnico determinar como proceder
da melhor forma possível em cada
situação.
Em termos de qualidade seminal, há diversas companhias de
sêmen que buscam apresentar aos
clientes dados sobre o desempenho de diversos touros em IATF,
trabalhando para aumentar a
eficiência reprodutiva dos protocolos. Ainda não são conhecidos
os fatores específicos que determinam a melhor fertilidade de um
touro em relação a outro, sendo
ainda os resultados de campo os
dados mais confiáveis a serem
comparados.
Outro ponto que nem sempre
é fácil de averiguar é a qualidade da inseminação propriamente
dita, momento em que podem ser
constatadas diferenças relevantes
entre inseminadores. Além disso,
métodos de descongelamento e
quantidade de palhetas descongeladas por vez também influenciam
no resultado final. Profissionais
treinados e capacitados para executar os procedimentos são muito
importantes para o uso dessa biotecnologia.
Por fim, para que a fazenda de
bovinos se transforme em um sistema de produção o planejamento
é essencial. Ao reunirmos todas
as informações citadas, podemos
perceber que a organização da
propriedade é necessária. A iden-

tificação dos animais, o estabelecimento de metas produtivas e o
controle acerca dos índices produtivos permite a avaliação do
manejo do rebanho e auxilia na
determinação das soluções economicamente viáveis serem executadas. Ter uma temporada de
monta definida, por exemplo, permite uma melhor organização nutricional e de manejos dentro da
fazenda, possibilitando diversas
estratégias reprodutivas, como
IATF e ressincronização das vazias para novo IATF, IATF com
repasse controlado dos touros, entre tantas possiblidades.
Vê-se que o manejo integrado
e a longo prazo é de suma importância no planejamento dos rebanhos de cria, nos índices produtivos dos rebanhos e na eficiência
econômica do sistema. Ressaltase a importância da nutrição e
da sanidade na produtividade dos
rebanhos, sendo o planejamento
desses itens indispensável para a
competitividade da pecuária de
corte frente a outros cultivos. Ainda assim, deve-se lembrar do impacto que a correta execução dos
procedimentos no protocolos e inseminação tem no resultado final.
Quando bem conduzida dentro
de um sistema, a técnica proporcionará excelentes resultados. Ao
promover altos ganhos genéticos,
otimização da mão-de-obra, entre
outras vantagens diretas, além de
estimular a adoção de melhorias
no sistema como um todo, podese estabelecer a IATF como ferramenta muito útil e viável para
aplicação em fazendas de bovinos
de corte.
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