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EDITORIAL

Hora de investir com qualidade

José Roberto
Pires Weber

A primavera 2017 chegou com uma certa incerteza nos campos do Sul do Brasil. Em
tempos de crise, os primeiros leilões da temporada obtiveram resultados dentro da média do
ano anterior mas indicaram uma certa cautela dos criadores quando o assunto é colocar a
mão no bolso. No entanto, a tendência que vem
se consolidado nas diferentes praças é que,
quando chega a hora de “gastar”, é preciso
investir em qualidade. E, nesse quesito, a raça
Angus é a escolha de pecuaristas de Norte a
Sul do Brasil. Além do sucesso na pista, é a
raça que mais doses de sêmen comercializa no
País segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia).
O desempenho não reflete apenas a história
de sucesso e as décadas de melhoramento do
rebanho. Ele simboliza os ganhos que investir na Angus representam para a propriedade
rural dentro e fora da porteira. E escolher a

genética certa vai além de optar por comprar
de uma cabanha ou outra. O sucesso vem de
saber escolher o melhor Angus para a sua propriedade, aquele cujas características são essenciais para melhorar seus descendentes. Um
trabalho que exige cruzamento de dezenas de
informações disponíveis graças à parceria entre a Associação Brasileira de Angus e o Promebo. O uso de Touro Angus Registrado é uma
forma de trabalhar com foco certeiro, e uma
campanha da associação está em curso exatamente para difundir as vantagens dos animais
marcados como agentes de melhoramento.
Para dar apoio nessa difícil tarefa, a Angus
dispõe de mais de 20 inspetores técnicos espalhados nas diferentes regiões do Brasil. São
profissionais altamente capacitados para levar
informação aos criatórios e ajudar os novos e
até os tradicionais criadores a tomarem as decisões mais acertadas. Por isso, se você está

Contraste no Pampa
Esta foto, de autoria de Eduardo Nogueira, foi a mais curtida no concurso de fotografia
promovido pela Comissão Angus Jovem, para marcar o primeiro aniversário do grupo.

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

EXPEDIENTE

em dúvida de como comprar nessa primavera, fica aqui uma dica: pergunte antes e gaste
bem. Só assim você estará construindo melhores resultados amanhã e contribuindo para a
tão sonhada retomada da economia que, se
tudo der certo, pode ressurgir pelas mãos do
agronegócio em 2018.
Enquanto isso, a Angus segue trabalhando
para abrir mercados para a carne que produziremos logo adiante. Neste mês de outubro,
uma comitiva de criadores e diretores esteve
na Alemanha participando da Feira de Anuga.
O estande da Angus reuniu centenas de pessoas no Angus Day e já há novas negociações
alinhadas com redes varejistas europeias. Isso
porque a Angus é uma raça que não para em
tempo de calmaria e, muito menos, na crise.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Da
genética
ao
prato
Foto: Horst Knak/Agência Ciranda

Por Horst Knak

Inicialmente um criador voltado à produção de
genética, o empresário Valdomiro Poliselli Júnior
centraliza hoje um negócio voltado à produção
de carne de qualidade, a VPJ Alimentos, de
onde saem os cortes que vão para a mesa do
consumidor. Veja nesta reportagem como é tudo
planejado, literalmente, da genética ao prato.

S

aborear um miolo de
acém com crosta de sal
e pimenta, ao ponto ou
mal passado, se torna uma experiência inesquecível se este
prato for servido na VPJ Steak Store com o diferenciado
nome de Cowboy Steak Angus.
O acém, um corte de dianteiro
do boi, próximo do bife ancho,
o já popular entrecot, é um das
dezenas de cortes à venda nas
sete lojas da VPJ Steak Store, o elo final de uma cadeia
de produção que se inicia na
escolha da genética, passando pela seleção, cria, recria,
engorda, acabamento, com
beneficiamento em indústria
própria, até chegar ao prato
do consumidor final. Esta ideia
desenvolvida pelo empresário

paulista Valdomiro Poliselli
Junior (cujas iniciais formam
o nome do grupo) alcançou ao
último degrau - o prato diante do consumidor - no final de
2016, quando chegou ao mercado a primeira unidade da
VPJ Steak Store. E tudo com
a chancela do Programa Carne
Angus Certificada.
As origens da VPJ Alimentos remontam há exatos 20
anos, quando o empresário decidiu-se a ingressar na raça Angus, fazendo uma importação
grandiosa, lotando um Boeing
MD-11 com 162 bezerras e
dois bezerros Angus vermelhos,
trazidos da província de Alberta, no Canadá, via Miami. “Foi
um evento grandioso para nós
e também para os criadores

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

canadenses”, recorda Valdomiro. Após passarem um longo período na premunição nas
proximidades do aeroporto de
Viracopos, em Campinas, SP,
os animais foram instalados na
Fazenda Cardinal, em Mococa,
próximo à divisa com Minas
Gerais, sede da então VPJ Pecuária.
A preferência inicial foi investir em Red Angus, com o que
foram realizadas importações
também dos Estados Unidos
e outras vezes de estabelecimentos do Canadá. Da mesma
forma, a VPJ buscou sêmen e
embriões – mais de 3.000 embriões foram trazidos – destas procedências, tornando-se
rapidamente uma referência
da raça em São Paulo e, por
que não dizer, de todo o Brasil
Central. “Sempre escolhemos
animais com frames maiores,
visando à montagem de um núcleo genético e comercialização de touros”, observa Valdomiro Poliselli Junior. Em 2002,

Kansas, Oklahoma, ente outros.
“Passamos a buscar genética
em regiões mais quentes, para
facilitar a adaptação em São
Paulo e no Centro-Oeste”, explica.
E suas preocupações não se
resumem a dados produtivos.
Para merecer alguma atenção
da VPJ, os animais precisam
integrar programas de genôDas pistas para a
mica e provas de desempenho,
produção de carne
Entretanto, a formatação voltados à produção de cardo projeto deu uma guinada ne, que envolvam qualidade e
entre 2009 e 2010, quando a marmoreio. Recentemente, por
VPJ passou a investir exclusi- exemplo, foram importados lovamente em Aberdeen Angus tes de sêmen do touro Conelly
pretos. “Também abandona- Consensus 7229, segundo comos as pistas de julgamento, locado em 2014 e primeiro em
passando exclusivamente para 2015 no ranking norte-amerianimais voltados à produção cano para qualidade de carne.
de carne”, salienta Valdomiro. Outro produto de destaque é
Por isso, o empresário – acom- AAR Tenx 7008 AS, segundo
panhado de técnicos e do filho em 2014 e primeiro em 2015 e
Diogo – voltou muitas vezes 2016 entre os que mais regisaos Estados Unidos para no- tram bezerros nascidos nos Esvos investimentos em genéti- tados Unidos. E tudo lastreado
ca, percorrendo os principais pela novíssima tecnologia High
produtores de Angus no Texas,
>>>
foram iniciados os primeiros
projetos de confinamento, já de
olho num futuro próximo. Em
2004, foi adquirido um frigorífico e formado o embrião da
VPJ Alimentos, com sede em
Jaguariúna e unidade processadora em Pirassununga, todas
em São Paulo.

desempenho. No Brasil, um
alto percentual de vacas não
emprenham, quando em um
ano poderiam estar gerando
um bezerro com até 600 kg”,
afirma.

Density 50k, programa de mapeamento genético utilizado
pela Associação Americana de
Angus (AAA) e operado pela
gigante Zoetis. Em resumo,
este programa reconhece 50
mil marcadores genéticos em
todos os produtos avaliados
pela AAA, tornando-se altamente confiável para os dados
produtivos buscados.
Atualmente, o objetivo do
Grupo VPJ é acelerar o processo de produção de carne de
qualidade. “Precisamos considerar genômica, as Deps e as
provas de desempenho e ganho
de peso pós-desmama”, destaca Valdomiro Poliselli Junior.
Com isso, aos 345 dias (até 12
meses, aproximadamente) já
conheceremos a performance
da progênie dos nossos animais. A avaliação está sendo
feita na Fazenda Cardinal,
com 200 animais/ano, entre
machos e fêmeas. Este trabalho vai apontar animais adaptados, que serão utilizados em
centrais de sêmen e distribuídos aos rebanhos parceiros do
sistema VPJ. “Precisamos melhorar nossos rebanhos, nossa
pecuária, utilizando índices de

Terminação com muito
músculo e marmoreio
Na sua opinião, o touro Angus é uma verdadeira Ferrari,
ou uma Mercedes, que disputa
a Fórmula-1 da pecuária. “Só
precisa de gasolina azul – comida farta – para desenvolver
todo o seu potencial. O Angus
desenvolve muito músculo e
gordura intramuscular ao mesmo tempo, permitindo terminar
animais num curtíssimo espaço
de tempo” aponta. E outra virtude do Angus é gerar também
grandes volumes de carne de
dianteiro. “Precisamos eliminar o touro ‘canela seca’, que
não gera esta saborosa carne
de dianteiro”, aponta.
Esta é a cartilha do audacioso programa da VPJ
Alimentos. “Ficamos quase
cinco anos abatendo somente
animais próprios. Agora queremos estender esta filosofia ao
mercado, para entregar maior
volume de carne de alta qualidade na mesa do consumidor
final”, projeta o empresário.
E a cartilha VPJ considera a
fêmea meio sangue Angus x
Nelore (também chamada de
F-1) o ponto central do seu
programa de carnes. Afinal, é

Objetivo da VPJ é a formação
de uma rede de produção
de carne de qualidade para
abastecer mercados exigentes
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Adriano Rubio: garantir a
rastreabilidade e formar
uma rede de produtores de
carne de alta qualidade que
utilizem a genética da VPJ

delas que são produzidos os
cortes da VPJ Alimentos.
O carro-chefe da VPJ Alimentos é a carne Premium
porcionada, embalada e pronta
para consumo, direcionada ao
chef, ao dono do restaurante,
ao empório, ao consumidor exigente e, por que não, à dona de
casa que quer sabor, rendimento e praticidade. Na prática,
no campo, para entregar esta
qualidade desejada, o produtor
parceiro vai receber a genética dos touros precoces, capazes de transmitir a seus descendentes as características
de sabor, maciez, suculência e
digestibilidade. A cada ano, a
VPJ pretende produzir três a
quatro touros de central, além
de 120 touros comerciais. O
leilão que marca esta nova fase
realiza-se agora, dia 28 de Outubro, no Red Eventos, em Jaguariúna, sede do Grupo VPJ.
Programa genético
e rastreabilidade
As demandas técnicas deste
programa serão supridas pela

Fórmula Genética, de propriedade do experiente zootecnista
Adriano Rubio, com formação
na França e extensas atuações
nas principais centrais de genética do País, como a Fundação Bradesco Pecplan, Yakult,
Sersia France e Alta Genetics.
A orientação técnica – que vai
zelar pela rastreabilidade - estende-se desde o programa reprodutivo, a recria, engorda até
o abate. “O objetivo é transmitir esta genética aos produtores
parceiros da VPJ, para garantir
a entrega ao mercado de uma
carne verdadeiramente diferenciada”, destaca Rubio. Atualmente, 50 produtores fornecem
as 500 cabeças processadas por
semana pela VPJ. “Teremos

então uma realidade sólida: os
melhores touros da VPJ estarão
nas centrais, haverá uma oferta
anual de touros comerciais e sêmen de produtos selecionados,
totalmente rastreados, para garantir a origem e a qualidade do
produto final”, resume.
Para suprir a unidade de Pirassununga da VPJ Alimentos,
onde é feita a desossa e preparo dos cortes, a empresa firmou
parceria com oito frigoríficos
nos estados de Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul.
Outros dois, em São Paulo e Tocantins, estão em fase final de
acertos. De lá chegam carregamentos regulares de carcaças
resfriadas, Angus Certificadas,
que passam por uma verdadeira

Angus@newS

linha de desmontagem, explica
o gerente de compras da VPJ,
Michell Araújo e Silva. Surgem,
então, mais de 90 cortes e dezenas de apresentações. São
processados 190 toneladas de
carne/semana por um grupo de
160 colaboradores, 110 apenas na área industrial. “Chegaremos à plena capacidade
em 2018”, assinala Valdomiro
Poliselli Júnior. A unidade, de
fato, está em fase de ampliação e recebendo novas máquinas que vão dar maior fluidez
ao processo produtivo. A nova
processadora de hambúrgueres,
por exemplo, tem capacidade de
congelar os hambúrgueres em
apenas dois minutos, devendo
ficar totalmente automatizada
no final deste ano.
Em Pirassununga, uma
linha de desmontagem
A unidade funciona como
um açougue em larga escala; ou seja, após a desossa, a
carne passa por um minucioso
toalete, quando são retiradas
fibras indesejáveis e gorduras
em excesso, e então porcionadas. “Só no contrafilé, são 12
apresentações. O dianteiro nos
dá 12 cortes e o traseiro rende outras 80 versões”, explica Michell Araújo. Nas Steak
Store, restaurantes, empórios
chegará um produto de qualidade com elevados requintes
de padronização, em embalagens que vão valorizar o produto – nas versões embaladas
a vácuo e congeladas.
Já o produtor que participa do sistema VPJ sabe que
não entrega bois, mas sim
produz carne. O produtor ganha de fato pela qualidade de
cada indivíduo que entregar ao
abate. O objetivo é classificar
a carne processada dentro dos
parâmetros norte-americanos:
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Michell Araújo: acompanhamento do produto do campo até a desossa

Prime, Choice e Select. “Nosso
diferencial é identificar cada
indivíduo que se enquadra no
padrão de qualidade. E vamos
sempre zelar por isso”, resume
Valdomiro. Segundo o empresário, o envolvimento dos fornecedores começou há cerca
de 10 anos. Hoje, eles sabem
que entregar qualidade custa
um pouco mais, mas a rentabilidade é muito maior. Além de
ganho na velocidade de apronte, o parceiro recebe bonificações de 10% acima da cotação
da arroba do boi.
E aí está outro diferencial:
a VPJ só abate fêmeas e um
percentual de 2% de machos
castrados. Machos inteiros
não são aceitos no programa.
A carne da fêmea com no mínimo meio sangue Angus – um
animal com 12 a 15 meses,
terminado com 18 arrobas (em
torno de 500 kg) – é a garantia de qualidade do produto,
já que esta categoria animal
é considerada a geradora da
carne mais saborosa entre os
bovinos. Ao entregar animais
rastreados, o produtor garante
mais uma bonificação de 1%;
e finalmente com marmoreio
considerado ideal, mais um bô-

Lenise: Animais jovens produzem carne mais saudável

nus de 1%.
Conectar os elos da
cadeia produtiva
Aí entra o trabalho da
Fórmula Genética, que tem o
objetivo de conectar todos os
elos da cadeia de produção de
carne de qualidade e entregar
soluções integradas ao produtor. A consultoria envolve já
de início a gestão reprodutiva,
com o planejamento da IATF
e uso de material genético recomendado pela VPJ. Manejo,
sanidade, nutrição e controle
são outros itens importantes
do trabalho de Adriano Rubio.
Afinal, boas práticas – desde a criação e até mesmo no
manejo de embarque do gado
– também costumam garantir
melhor carne.
Segundo Adriano Rubio,
criar uma cultura de fidelização é um dos mais audaciosos
objetivos do programa VPJ. E
isto se obterá com recompensas financeiras, via bonificação,
que significa o reconhecimento
do trabalho do empresário parceiro. Uma estratégia traçada
para os próximos cinco anos
prevê uma transição para os
que ingressarem no projeto.

Fernando: Genômica vai acelerar ganhos em qualidade

Cuidadosa toalete, maturação e
preparo dos cortes transforma a
unidade da VPJ em Pirassununga
num gigantesco açougue que
valoriza o produto final

Só assim, será contornado um
dos principais gargalos da indústria processadora de carne
bovina: a falta de fornecimento
regular e manutenção de um
padrão de qualidade. No Brasil, menos de 2% dos abates
de bovinos são direcionados a
programas de qualidade. Por
isso, considerada a média anual de 40 milhões de cabeças
abatidas, há muito trabalho a
ser feito para que o Brasil ingresse no clube dos produtores
de carne de qualidade, observa
Rubio.
Genômica vai acelerar
ganhos de produtividade
No que se refere à genômica, os primeiros passos estão
sendo dados agora, destaca
o engenheiro agrônomo uruguaio Fernando Baldi, professor pesquisador da Unesp Jaboticabal, em São Paulo. Há
exemplos práticos de como os
marcadores estão sendo utilizados no Nelore e no Angus
pelo mundo. Neste aspecto, a
verdadeira guinada da Associação Americana de Angus –
ao adotar a metodologia HD
50K, utilizando 50 mil marcadores genéticos, indica como
será o futuro da raça Angus:
a seleção certamente ocorrerá

pela genômica. Nos Estados
Unidos, já estão genotipados
300 mil animais Angus, um
milhão no gado Holandês, mas
no Angus do Brasil está apenas no começo.
Entretanto, estas pesquisas
e as informações disponíveis
na área da genômica poderão
ser imediatamente aproveitadas no Brasil, já que a genética
predominante em nossos quintais é a americana. “O ideal é
genotiparmos touros e doadoras jovens”, destaca Fernando
Baldi. “Precisamos identificar
os marcadores genéticos que
são favoráveis às condições de
criação brasileiras”, assinala. O pesquisador afirma que
a chave do ganho genético é
identificar de forma confiável
e rápida os animais realmente
melhoradores. Os marcadores
são particularmente úteis para
identificar características difíceis de medir, como os ganhos
qualitativos de impacto econômico – maciez, sabor, rendimento, marmoreio, etc.
Pesquisa aponta
alto valor nutricional
Outra pesquisa apoiada
pela VPJ diz respeito à qualidade nutricional da gordura.

>>>
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Segundo a pesquisadora Lenise Freitas Mueller da Silveira, doutoranda em Zootecnia
– Qualidade e Produtividade
Animal, pela USP de Pirassununga, a carne de fêmeas
jovens meio sangue Angus possui uma relação Ômega 6 e 3
ideal para garantir a saúde do
consumidor. Em seu projeto
de mestrado, Lenise pesquisou
gordura subcutânea, intramuscular, maciez, coloração
e realizou análise sensorial e
concluiu que a carne de animais jovens não é maléfica à
saúde, destruindo teses que
combatem o consumo de carne
vermelha. As pesquisas apontaram que a carne das novilhas
apresentou uma relação de 3:1
na relação entre ômegas 6 e 3,
a mais baixa entre os grupos
estudados.
A pesquisadora também
observou que o perfil lipídico
das fêmeas jovens F1 é favorável à saúde dos consumidores, por apresentar maior deposição de ácido oleico e CLA.
Oleico é um ácido graxo monoinsaturado responsável pela
redução dos níveis de colesterol sanguíneo e o ácido linoleico conjugado (CLA), também
graxo, mas poli-insaturado, é
produzido apenas por animais

Murilo, Milton e Adriano: em apenas três meses, VPJ Steak Store é sucesso comercial em Ribeirão Preto

ruminantes, como é o caso dos
bovinos, é capaz de reduzir
carcinogênese e aterosclerose,
diminuir a massa lipídica corporal, além de prevenir diabetes e aumentar o desenvolvimento muscular.
Portanto, ao mesmo tempo
em que esta categoria animal
é extremamente rentável ao
produtor, também é benéfica à
saúde do consumidor. A gordura contida em animais jovens
– especialmente a gordura
marmorizada - possui maior
digestibilidade, reduzindo-se
os riscos de acúmulos indesejáveis nas coronárias humanas. Segundo Lenise, além de
ser a mais rica fonte de ferro
entre todos os alimentos conhecidos, a gordura da carne
de fêmeas meio sangue Angus
também é capaz de reunir ácidos graxos responsáveis pelo

ampliação, já que a demanda
superou em muito as expectativas dos sócios. De uma simples
butique, ou empório, a Steak
VPJ Steak Stores
Modelo para o futuro da Store transformou-se também
VPJ Alimentos, as sete lojas da num restaurante, turbinando
VPJ Steak Stores surgiram no suas vendas.
Em poucas semanas, foram
final de 2016, Ali estão à venda
praticamente todos os produtos colocadas mesas, contratados
processados em Pirassununga, garçons e montada uma verdade congelados a embalados a deira churrascaria, onde pontivácuo, em suas vistosas embala- ficam os grelhados. “Antes de
gens. Mas também não faltam tudo, somos apaixonados por
outros produtos da grife VPJ: carne”, salienta Milton Verdi,
Carne Dorper (ovinos), Duroc entusiasmado com o sucesso
(suínos), facas, sal e temperos, da Steak Store. A loja possui
churrasqueiras, carvão, bonés, 117 metros quadrados, mais
etc. Milton Terra Verdi Neto, 50 metros de um deck recenMurilo Borges Verdi e Adria- temente incorporado. De fato,
no Henrique Pereira estão à há dois tipos de clientes: aquefrente de uma das franquias, na le que adquire os cortes para
rica cidade de Ribeirão Preto, preparo em casa e o clieninterior paulista. Inaugurada te que deseja ser atendido à
em maio deste ano, em apenas mesa. Para este seleto grupo,
quatro meses teve sua primeira que cresce a cada semana, os
quatro garçons mostram alcontrole do colesterol e doenças cardiovasculares.

guns dos principais cortes que
podem ser preparados na cozinha: entrecots, cowboy steaks,
prime ribs, num cardápio que
ainda está sendo construídos.
O cliente escolhe na bandeja o
que deseja ver no prato, uma
receita que se mostra infalível
para alavancar as vendas.
Nas sextas, sábados e domingos, a loja se tornou pequena, com atendimento de mais de
300 pedidos. “Estamos conhecendo nosso cliente rapidamente, fazendo mudanças sugeridas
e passando as informações para
a VPJ”, assinalam os sócios. O
sucesso é tal que Pirassununga,
onde fica a Franquia Master da
rede, já se pensa em abrir um
restaurante com o padrão criado
em Ribeirão Preto. E também já
existem planos de franquear novas unidades em bairros nobres
das ricas cidades paulistas, e já
de olho no restante do País.

Embalagens coloridas dão brilho à qualidade dos Hambúrgueres e todos os cortes congelados e embalados a vácuo, com
destaque para a linha VPJ Black Angus, inspirada nas famosas caixas de Sciotch, indicadas para presentear amigos...
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Granjas 4 Irmãos:
Vitória na estréia

Fotos: Divulgação

Com premiação máxima nos lotes Angus
Definidos em recente concurso de carcaças
realizado pelo Programa Carne Angus
Certificada, a Granjas 4 Irmãos, de Rio Grande,
RS, mostra como um trabalho que começa com a
escolha de reprodutores melhoradores, passando
pelo uso de pastagens com mineralização, rende
frutos em curto espaço de tempo.
Por Eduardo Fehn Teixeira

H

á cerca de uma década
trabalhando na empresa, em 2013 Anderson
Pueblo Soares de Vieira assumiu a gerência de pecuária de
corte da Granjas 4 Irmãos, do
grupo Joaquim Oliveira, em Rio
Grande, RS, onde o gado Angus
já era criado junto com outras
raças que já vinham sendo extintas. De pronto, acreditando
no potencial da genética Angus, por suas características
altamente positivas e, com o
apoio da direção da empresa,
ele passou a centrar a atividade
pecuária no aprimoramento do
rebanho Angus.
Foco no Carne Angus
“Hoje são 1.900 matrizes
Angus em cria. Todo o gado é
rastreado, o que eleva os ganhos
nos abates, uma vez que a carne
é para exportação”, diz Anderson, com orgulho do trabalho
feito até aqui. Trabalho este que

já rendeu à Granjas 4 Irmãos
a premiação máxima nos lotes Angus Definidos no recente
concurso de carcaças realizado pelo Programa Carne
Angus Certificada em 22
de setembro, no frigorífico
Silva, em Santa Maria, RS.
Lotes precoces, corretos e
pesados. “Depois de uma
longa e meticulosa preparação, foi nossa estreia no
Programa Carne Angus, e
já arrancamos conquistando o primeiro e o segundo
lugares do concurso, graças
à imbatível precocidade da
raça”, comemora o administrador.
Anderson, técnico em
pecuária,
administrador
criterioso e campeiro por
opção, acompanha as ações da
Associação Brasileira de Angus
e especialmente o Programa
Carne Angus Certificada desde
o seu início. Considera que o

Anderson: preparo cuidadoso desde o pé da vaca

Programa Carne Angus foi uma
iniciativa de grande valor e se
transformou no pontapé inicial
para uma verdadeira revolução
na pecuária gaúcha e também
brasileira. “Foi a partir dali
que os pecuaristas passaram a
se preocupar com a padronização de seus animais, levando ao
abate as carcaças desejadas pelos frigoríficos”, recordou.
Padrão e qualidade
com reprodutores
registrados
Mas para chegar ao sucesso no concurso de carcaças e
conseguir formar um rebanho
de padrão e nível racial elevado,

foram anos de dedicação e
planejamento. “Precisávamos dar padrão ao nosso
gado e por isso as primeiras
medidas foram a seleção
dos animais já existentes na
propriedade”, conta ele.
“Nossos touros novilheiros, por estratégia e
logística, são adquiridos no
Leilão Só Angus, em Pelotas, RS, e atualmente até já
estamos fazendo alguns touros
dentro da propriedade”, diz o
técnico. Segundo ele, são touros
que vem de propriedades tradicionais, são adaptados à região
e são todos animais registrados
na Angus.
“São duas baterias de IATF
e repasse com os touros”, aponta. O sêmen vem da Alta/Progen e da AG Brasil. As fêmeas
são colocadas em pastagens
com mineralização, a terneirada nasce e são cuidadosamente
selecionados e as matrizes passam por uma rigorosa revisão,
com o abate do descarte.

Desde o pé da vaca
“Esses lotes que venceram
em Santa Maria foram cuidados e preparados desde o pé
das vacas”, revela Anderson.
Sempre em pastagem melhorada, a partir dos dois meses pós
desmama, recebem diariamente
ração formulada. E depois além
da pastagem, vem o milho grão
moído e o núcleo (mineral).
Aos 31 anos de idade, Anderson opera com uma equipe
formada por 14 colaboradores
no setor de pecuária, com a
chefia geral do diretor de pecuária Leandro Saraiva Flores. “Nosso foco é o abate de
animais jovens no Programa
Carne Angus. Vamos ter esses
novilhos prontos para novembro/dezembro de 2018, e até
lá vamos selecionando e descartando vacas de cria, numa
forte pressão de seleção, necessária para mantermos e
sempre elevarmos o nível de
nosso rebanho Angus”, aponta
o administrador.
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CooperAliança: 5 anos de sucesso
C
om os abates técnicos realizados durante a 42ª
Expogua, em Guarapuava,
PR, o Concurso de Carcaças
Angus da CooperAliança voltou
a fazer sucesso. “A cada concurso a qualidade dos animais
cresce”, define o gerente do
Programa Carne Angus Certificada, Fabio Medeiros. E neste
ano chamou a atenção também
a idade dos animais abatidos: a
média foi de 14,9 meses para
as fêmeas e de 16,5 meses para
os machos. “Também os ótimos
pesos e excelente terminação
das carcaças foram importantes diferenciais”, apontou
Medeiros. O peso médio dos
machos foi de 285,23 kg e das
fêmeas de 217,3 kg. E dos 238
animais que integraram o concurso, 85% foram admitidos no
Programa Carne Angus.
Promoção conjunta da Angus, através de seu Programa
Carne Angus Certificada, com
a CooperAliança, o concurso
teve como vencedores entre os
machos, o produtor Augustinho Passaúra, com um lote que
atingiu 93 pontos, com peso de
carcaça de 281,21 kg aos 11,9
meses de idade. Na segunda colocação ficou o atual presidente
da CooperAliança, Edio Sander,
com 93 pontos, idade média
de 13,9 meses e peso médio de

Fotos: Divulgação/Angus

303,94 Kg. E em terceiro lugar
Antônio Zancanaro, com 89,5
pontos, idade média de 13,4 meses e peso médio de 277,95 Kg.
E nas fêmeas, Edio Sander
voltou a vencer somado 94,16
pontos, apresentando um lote
que pesou 220,3kg, com idade
média de 12,6 meses. Em segundo lugar ficou Augustinho
Passaúra, com 92,5 pontos,
idade média de 11,33 meses e
peso médio de 208,70 Kg. E a
terceira colocação ficou para o
produtor Gerson João Mendes
de Abreu, com 87,5 pontos, ida- os resultados comprovam isto”,
de média de 13,33 meses e peso lembrou Edio Sander. Do total
de abates em 2016, informou o
médio de 228,70 Kg.
dirigente, a Cooperaliança dedicou 75% para o gado Angus. O
Cinco anos de êxitos
Em comemoração à parce- quadro melhorou ainda mais em
ria da cooperativa com a Angus, 2017 quando, até o momento,
que já dura cinco anos em cons- 80% dos abates foram da raça
tante evolução, foi realizado um Angus.
Em 2012, descreve Sander, a
coquetel com a divulgação dos
resultados do concurso. Os ven- Cooperaliança, por meio de parcedores foram presentados com ceria firmada com a Angus, lanpassagens para acompanharem çou no mercado a marca Aliana delegação do Programa Car- ça Angus Premium, um novo
ne Angus à feira de Anuga, na conceito em carne de qualidade.
”Produzida a partir de animais
Alemanha.
“Quando observamos a Angus e cruza Angus, com idaorganização e a proposta do de de abate até 20 meses, com
Programa, há cinco anos, resol- grau de acabamento adequado
vemos focar os nossos esforços e utilizando sistemas de criação
para satisfazer a demanda do intensiva, garantimos um padrão
mercado já existente pela car- de excelência e uniformidade
ne Angus. Estávamos certos e que encanta os consumidores de

para demonstrar os resultados
obtidos por eles.

Vencedores do concurso
receberam como prêmio
uma visita à Feira de
Anuga, na Alemanha

carnes nobres”, garante o presidente da CooperAliança.
“A parceria é muito importante, pois garantimos uma
certificação ao nosso produto e
reconhecimento de qualidade”,
acrescentou a Gerente Técnica
da Cooperaliança, Marina Azevedo. Para a técnica, o concurso
de carcaças é positivo por estimular os produtores a produzirem cada vez melhor e também

Palestras e visitas
A programação da Expogua
contou, ainda, com palestras e
Dia de Campo. Os debates tiveram como tema os desafios e as
perspectivas da pecuária de corte, uso sustentável sobre dejetos
bovinos e a bovinocultura de
corte profissional. Produtores
cooperados e convidados também visitaram a Fazenda Rio
Quadrado, de Ciro Davi Dellê e
família, ocasião em que foi abordado o planejamento forrageiro
em pastagens de inverno. Outra
visita foi feita na Agropecuária
Naiverth, de Hermes Naiverth e
família, onde os assuntos foram
recria, adaptação e confinamento com foco na nutrição.
Dia de campo marcou presença na fazenda Agropecuária
Naiverth, de Hermes Naiverth e
família.

Confira os vencedores do concurso:
Machos
1º Lugar – Augustinho Passaúra - Pontos: 93 - Idade Média: 11,9 meses Peso Médio: 281,21 Kg
2º Lugar – Edio Sander - Pontos: 93 - Idade Média: 13,9 meses - Peso
Médio: 303,94 Kg
3º Lugar – Antônio Zancanaro - Pontos: 89,5 - Idade Média: 13,4 meses Peso Médio: 277,95 Kg
Fêmeas
1º Lugar – Edio Sander - Pontos: 94,16 - Idade Média: 12,66 meses - Peso
Médio: 220,30 Kg

Carcaças precoces em Santa Maria
Apesar do excelente desempenho de todos os lotes, foi a precocidade dos animais que definiu
o vencedor do Concurso de Carcaças do RS, realizado no dia 22
de setembro, no Frigorífico Silva,
em Santa Maria, RS. “O lote
quase gabaritou a competição.
As carcaças eram excepcionais e
os animais tinham até 12 meses
e excelentes pesos de carcaça,
combinação que só a raça Aberdeen Angus proporciona”, definiu
o gerente do Programa Carne
Angus Certificada, Fabio Medeiros. A competição apresentou
genética impecável e alto grau de
padronização. Foram abatidos
414 animais com peso médio foi
de 252,32 kg.

A Granjas 4 Irmãos, de Rio
Grande, RS, propriedade do Grupo Joaquim Oliveira S.A., foi a
grande campeã dos Machos Definidos, conquistando o primeiro
e segundo lugares. O lote número
9 obteve o melhor resultado, que
somou 96,25 pontos e apresentou peso médio de 280,29 kg.
A segunda colocação ficou com
o lote 8, com média de 259,17
kg e uma soma de 92,33 pontos.
E em terceiro lugar, ficou o criador Stefano Scaglione Marini, de
Arroio Grande, RS, com o lote 7
de média de 284,39 kg e pontuação de 90. O primeiro lugar da
categoria Machos Cruza foi para
Douglas Rietjens, de Chapada,
RS (cujo trabalho já foi tema de

reportagem no Angus@newS),
com o lote 3, que somou 267,76
kg de média e 80,43 pontos.
Integração indústria
e produtor
Bastante satisfeito com a vitória, Anderson Pueblo Soares
de Vieira, gerente de pecuária de
corte da Granjas 4 Irmãos, destacou a grande importância do
concurso. “Além de integrar indústria e produtor, mostra o que
temos em casa, onde potencializamos o melhor da raça Angus”,
comemorou.
Já para Diogo Soccal, responsável pela compra de gado no
Frigorífico Silva, o concurso abre
portas para novos produtores.

“Aproximamos os fornecedores
que nunca abateram no frigorífico para conseguir fidelizar os
clientes”, disse. Segundo ele, os
lotes desta edição estavam bem
preparados e surpreenderam a
todos. “O concurso é favorável

para todos os elos. Para o frigorífico, que abate animais jovens
e pesados, para o produtor, que
mostra a sua melhor genética, e
para o consumidor, que terá uma
carne de altíssima qualidade”,
observou.
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Experimentando o futuro
C

om o slogan “Taste the
Future” (Experimente o
Futuro), a maior e mais
importante feira mundial de
alimentos e bebidas, Anuga,
abriu as suas portas no dia 7
de outubro na cidade de Colônia, no oeste da Alemanha, e
se prolongou até o dia 11. Durante o evento 160 mil pessoas puderam conhecer o que os
7.400 expositores ofereciam
em seus stands, com as tendências atuais dos mercados
com os mais variados produtos, entre eles, a Carne Angus
Gourmet brasileira – sucesso
garantido evidenciado em suas
participações anteriores.
Devido à sua importância,
Anuga tornou-se uma referência internacional indiscutível
para os melhores profissionais
relacionados ao setor, tanto pelas inovações que nela são observadas quanto aos contatos
que podem ser estabelecidos
para a realização de negócios.
E foi neste cenário que o Programa Carne Angus Certificada desfilou os seus sabores e
aromas, oferecendo aos visitantes o que há de melhor da
Carne Gourmet nacional, com
destaques a um sabor diferenciado, alto marmoreio e suculência.
“A degustação da carne
Angus, ponto alto e atrativo
para os visitantes, tem sido a
melhor maneira de conquistar
o paladar de quem conhece o
significado da palavra qualidade”, diz o gerente do Programa, Fabio Medeiros, referindose ao Brazilian Angus Day,
realizado dia 9 de outubro,
junto ao estande do Brazilian
Beef, quando foi servido o premiado Filé de Costela, corte
que ganhou premiação máxima do ITQI, além da costela
desossada e da capa de ribeye.

Reynaldo Salvador e o ministro
Blairo Maggi em Anuga:
degustações e novos negócios
para a Carne Angus Gourmet

“Após estes primeiros cinco
anos de trabalho em parceria
com Abiec, estamos consolidando nossa presença no mercado europeu com excelentes
níveis de aceitação e preços realmente compensadores. Nosso próximo passo é expandir os
embarques e seguir agregando
valor aos nossos cortes. Podemos entregar ao consumidor
tudo o que ele espera de melhor quando se fala em carne”,
destaca Medeiros.
Novos clientes
A meta da Angus em Anuga é incluir novos clientes nas
redes varejistas da Europa,
principal cliente da carne Angus certificada. Nos últimos 12
meses, as exportações de carne
Angus somaram mais de US$
4 milhões, com crescimento
de 106% quando comparado
ao período anterior, sendo o
europeu o principal consumidor, vindo em seguida a Arábia Saudita. Aprofundando o
avanço da Carne Angus no sudeste asiático, a China iniciou
suas compras de Carne Gourmet brasileira, além de países
como Líbano, Emirados Árabes Unidos e Cingapura.
Segundo levantamento do
Programa Carne Angus, de
2012 até agora foram embarcados quase 1 mil toneladas,
volume que vem apresentando expansão. Os embarques
para a Comunidade Europeia
concentram a maior fatia em

volume e receita, contudo novos países vêm compondo o
mix da clientela. Atualmente,
o Brasil exporta cortes Angus
certificados para 13 países,
com destaque para os novatos Arábia Saudita, China e
Singapura que vêm expandindo compras em grande velocidade.
Em 2017, o Brasil atingiu
recorde de preço em embarque ao negociar uma carga
de filé mignon a 20 mil dólares a tonelada. “Temos novas a crescentes encomendas
que não foram abaladas pela
crise. A produção de cortes
para o nicho gourmet segue
rendendo excelentes divisas
ao Brasil e é um trunfo para
frigoríficos e criadores de
Angus do Brasil”, diz Fabio
Medeiros.

Comitivas
Para os produtores de Carne
Angus Gourmet brasileira, esta
edição da feira teve um gosto
todo especial, isto porque além
da tradicional equipe do Programa, houve a presença, na
feira de Anuga, de comitivas de
produtores de São Paulo, Mato
Grosso, Paraná e Rio Grande
do Sul, hoje testemunhas da
história da conquista de mercados cada vez mais exigentes,
alavancados pelo bem-sucedido
Programa da Angus. A promoção contou, ainda, com a parceria da Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de
Carne (Abiec) e apoio da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) por meio do Projeto Brazilian Beef.
Conforme o diretor do Pro-

grama Carne Angus, Reynaldo
Titoff Salvador, desta vez, os
produtores levaram na bagagem um trunfo a mais para
convencer os consumidores europeus a ampliar as aquisições
de cortes nobres brasileiros. O
executivo se refere ao certificado do International Taste &
Quality Institute (iTQi) recebido pela Carne Angus do Brasil.
A organização, com sede em
Bruxelas, concedeu pontuação
máxima (três estrelas) ao filé
de costela Angus em teste realizado no primeiro trimestre
de 2017. Além da nova certificação, a Angus também conta
com a chancela da alemã Tüv
Rheinland, que realizou palestra com o tema “Garantia da
Qualidade e Ampliação dos
Mercados para a Carne Brasileira”, durante a feira.
Brazilian Beef
Iniciado em 2001, o projeto setorial Brazilian Beef, uma
parceria entre Apex-Brasil e
Abiec, segundo Reynaldo Salvador, tem o objetivo de fortalecer a imagem da carne
bovina brasileira, melhorando
a percepção de sua qualidade
nos países importadores e ampliando, assim, a participação
do Brasil no mercado mundial
de carnes. “Em 14 anos, já
foram firmados seis projetos,
com investimentos de mais de
R$ 40 milhões e crescimento
das exportações em mais de
500%”, informa o dirigente.
Cooperaliança
A Cooperaliança, parceira
importante do Programa Carne Angus destacou-se nestes
últimos cinco anos pela dedicação, alcançando resultados
que estimularam a cooperativa
a estar presente com um grupo de dirigentes e criadores do
Paraná a esta prestigiada feira mundial. Para Edio Sander,
presidente em seu quarto mandato da cooperativa, foi um total acerto a decisão de participar do Programa. E colhemos
hoje os frutos desse acerto,
premiando nossos produtores
com essa viagem.
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No Teste de Progênie, os melhores
Fotos: Divulgação/Angus, Alta e Progen

Por Nicolau Balaszow

O

Teste de Progênie Angus, uma parceria da
Associação Brasileira
de Angus, a Associação Nacional de Criadores “Herd-Book
Collares” (ANC) Promebo,
e as centrais Alta Genetics
(Uberaba, MG) e Progen
(Dom Pedrito, RS), é um trabalho meticuloso e que vem
sendo realizado com o objetivo de assegurar a evolução
da genética do rebanho Angus
no Brasil. O convênio entre
as entidades quer, em última
análise, valorizar a genética
nacional e seus reprodutores
multiplicadores de genética da
raça, permitindo que os pecuaristas adquiram com segurança o que há de mais atual e
qualificado em sêmen entre os
touros Angus nacionais.
Resumidamente, o Teste de
Progênie Angus avalia a capacidade reprodutiva dos touros levando em consideração
seus descendentes. Permite, ao
mesmo tempo, catalogar uma
série de informações como
taxa de prenhez e dados técnicos de desempenho – DEPs,
entre outros.

ROGER - Cia. Azul 3264 Candelero Cia 1022 - Touro com as mais altas DEPs
para Perímetro Escrotal e Musculatura do Teste de Progênie 2017

RANGER - Ranger Best Interest - Destaque em Índice de Carcaça, Perímetro
Escrotal e Ganho de Peso, Ranger foi destaque no Leilão Rio da Paz 2017

TRADIÇÃO T73 - Destaque para Ganho de Peso à Desmama, Área de Olho de
Lombo e Índice Carcaça; Grande Campeão Nacional 2017, unindo fenótipo
diferenciado e DEPs superiores

FARAÓ Tólio TE422 – Touro com baixa DEP para Peso ao Nascer e altas
DEP’s para Ganho de Peso à Desmama e ao Sobreano; Deca 1 para DEP
pelame, importante indicativo de adaptação

e 41 cm de PE; Soldera 5125
Resource, da Cabanha Soldera
(“Gaspar”) – 812 kg e 44 cm
de PE e Cia. Azul 3264 Candelero Cia 1022, da Cia. Azul
(“Roger”) – 834 kg e 43 cm
de PE. A revisão dos animais
passou por uma profunda análise e foram escolhidos apenas
aqueles touros com índice final
superior a 20, animais pretos e
descendentes de pretos.
Os aprovados
No entendimento do veteriNeste ano, após um deta- nário e revisor técnico, Fábio
lhado trabalho de seleção, fo- Barreto, diretor da Central
ram escolhidos cinco touros da Progen, nem sempre os touros
Geração 2015, participantes com os melhores índices vêm
dos Touros Jovens SA Prome- para o Teste. “O que se faz é
bo, para integrar o Teste. São um filtro a partir de uma revieles: Ranger Best Interest, da são, primeiramente, do aspecCabanha Rio da Paz e Fazen- to andrológico; também são
da Onça Preta (“Ranger”) eliminados os filhos de pai ou
-738 kg e 43 cm de PE; Tólio mãe vermelhos e avaliados o
TE422 Faraó, da Tolio’s Farm fenótipo daqueles que se encai(“Faraó”) – 660 kg e 43 cm xam nas necessidades do merde PE; Tradição T73 Farrapo, cado. Por fim é feita análise da
da Estância Tradição – 782 kg qualidade seminal dos animais

aptos ao congelamento do sêmen”, explica o técnico.
Palavra de técnico
O inspetor técnico da Angus, José Nei Corrêa Severo,
acompanhou as atividades de
revisão dos 48 touros indicados, preliminarmente, percorrendo 18 propriedades, e disse
que o trabalho foi bastante rigoroso. Ele explicou que a observação de animais da mesma
geração foi importante, pois
permitiu reconhecer os que
se destacavam dentre todos.
“Adaptação ao meio ambiente
também é considerado decisivo para a escolha, pois quando
vemos um animal sempre buscando sombra, este é aquele
que não vai “trabalhar” como
deveria. Muitas vezes é porque
o animal é peludo”, justifica e,
ao mesmo tempo, reconhece a
eficácia do sistema de avaliação dos touros Angus.

GASPAR - Soldera 5125 Resource - Deca 1 para Perímetro Escrotal,e
destaque para Conformação, Precocidade e Musculatura

A expectativa do Teste de
Progênie 2017 é, mais uma
vez, coletar 500 doses por touro para a realização de prova e outras 2 mil doses para
comercialização.
Conforme
Fábio Barreto, a prioridade é
pela venda de sêmen aos criadores que aplicam IATF, pois
estes permitem um retorno de

dados sobre o desempenho dos
animais. Os touros já se encontram em quarentena e, posteriormente, iniciam a coleta de
sêmen na central Progen em
Dom Pedrito, RS. Para rebanhos de Angus participantes
do Promebo as doses de sêmen
continuam sendo comercializadas a R$ 6,00 cada.
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Touros jovens e vacas líderes
Criadores de Touros Jovens

E

sta listagem de Touros
Jovens Superiores para
Acasalamento (S.A.)
conta com aproximadamente
uma centena de touros de 2
(dois) anos, ou seja, da geração 2015. São considerados
superiores para utilização
em Acasalamentos Dirigidos,
através da simulação usando
todas as novilhas da mesma
geração ou safra.
Para qualificar na listagem, por ordem de Índice Final, os touros devem atender
os seguintes requisitos: Estar
com registro provisório na
ANC, na época da elaboração
do Sumário; Serem classificados como Recursos Genéticos,
enquadrando-se nos critérios
seletivos do relatório de candidatos à Dupla Marca; Terem
Índice Final igual ou superior
a 15.0; Terem Índice Desmama igual ou superior a 10.0;
Decas de todas as DEPs integrantes do Índice Final positivas (no mínimo 5), somente
a de perímetro escrotal igual
ou superior a 6; Deca dos Índices Desmame e Final do PAI
igual ou superior a 6; Deca
dos Índices Desmame e Final
da MÃE igual ou superior a 6.
A listagem completa dos
Touiros Jovens Superiores

Cabanha

Criador

Touros Jovens

SANTA CECÍLIA
CIA AZUL
RIO DA PAZ
TARRÃ
SANTA JOANA
GAP
SOLDERA

Fernando Gonçalves
Susana Salvador
Antonio Zancanaro
Eltair Tólio
Ulisses Amaral
Eduardo Macedo Linhares
Irmãos Soldera Agropec.

5
13
6
8
5
5
5

Criadores de Vacas PO
Cabanha

Criador

Vacas Listadas

SANTO ANTÃO
CIA AZUL
RIO DA PAZ
SÃO XAVIER

Flávio Alves
Susana Salvador
Antonio Zancanaro
Camilo Vianna

6
4
6
4

Criadores de Vacas PC
Cabanha

Criador

Vacas Listadas

TRADIÇÃO
SANTA JOANA
SANTA CECÍLIA
CIA AZUL
GAP
ALBARDÃO

Rogério Rotta Assis
Ulisses Amaral
Fernando Gonçalves
Susana Salvador
Eduardo Macedo Linhares
Carlos Talavera

6
9
6
4
3
3

Nas tabelas acima constam as propriedades com o maior número de
animais presentes nas listas do Sumário de Touros Angus 2017/2018

para Acasalamento estão nas
páginas 110 a 113 do Sumário de Touros Aberdeen Angus
2017/2018.
Vacas Líderes
A listagem das Vacas Lí-

deres no Promebo é disponibilizada anualmente no
Sumário com o objetivo de
valorizar os ventres PO e PC
que tenham comprovado destaque através de suas respectivas progênies. Dela constam

apenas as melhores vacas em
atividade, dentro de todos os
rebanhos Aberdeen Angus
que participam do programa.
Para constar nessa listagem as fêmeas cumprem os
seguintes requisitos: Vacas
em atividade, ou seja, com
pelo menos uma cria avaliada nas duas últimas safras;
Devem apresentar, no mínimo, três produtos com avaliação genética completa, na
desmama e sobreano; Apresentarem Índice Desmama
positivo (Deca 1 a 5); Estarem classificadas como Deca
1 para Índice Final; As Deca
para os ganhos GD e GS de 1
a 6; As Deca para os escores
ao desmame e sobreano de 1
a 7. As fêmeas consideradas
comno realmente superiores na avaliação atualizada,
podem ser identificadas no
Sumário de Touros Aberdeen
Angus 2017/2018, às páginas
de 104 a 107.
Os criadores
Tanto para os touros Jovens como para as vacas Líderes é importante valorizar
todos os criadores com animais na lista e não somente
os 10 com maior número, pois
para constar nesta lista os
animais foram comparados e
avaliados dentro de um universo muito maior.
Do universo de 5354 machos avaliados na geração
2015, saíram os 100 melho-

res para compor a lista dos
touros Jovens S.A., estes não
são só melhores por índice final mas também pelos critérios estipulados para esta lista sobre os quais já falamos.
Já para as vacas este
universo é maior ainda. Das
12.571 vacas ativas no programa (ou seja que desmamaram pelo menos 1 produto nas duas ultimas safras)
foram listadas as 100 melhores, sendo 50 PC e 50
PO.
Para a veterinária Fernanda N. Kuhl, Coordenadora do
Promebo, só de ter um animal
em qualquer uma destas listas
o criador já esta de parabéns,
pois ele compõe a “nata” dos
criadores deste ano, que produziram os melhores animais
desta safra. E se isto se perpetua por mais gerações, como é
o caso de alguns dos criadores
listados, isto significa que estão no caminho correto para
a seleção dos seus rebanhos
Aberdeen Angus.
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Expointer 2017

O melhor do melhor

Fotos: Gabriel Olivera/Angus

A

Associação Brasileira de
Angus participou desta
40ª edição da Expointer,
de 26 de agosto a 3 de setembro, com uma representação
de mais de 200 animais, entre
argola e rústicos, expostos por
20 criatórios do RS e de SP, e
desenvolveu uma vasta programação que incluiu julgamentos
de classificação, leilões, eventos
festivos, cursos, debates técnicos e degustações de Carne Angus Certificada. A raça seguiu
liderando no pavilhão de gado
de corte, a exemplo dos últimos
anos, com a maior representação da feira.
“A cada ano observamos
que em todas as raças os criadores optam por trazer menos
animais em função do alto custo de transporte e permanência na exposição. Isso ocorre
em diversas feiras no mundo e
implica numa maior pressão de
seleção dos animais em julgamento. O que vem para as feiras é mesmo o melhor do melhor, uma apresentação cada
vez mais padronizada, que
torna nossos julgamentos cada
vez mais acirrados”, avaliou o
presidente da Angus, José Roberto Pires Weber.
Julgamentos
Neste ano, os julgamentos
de classificação da Angus na
Expointer ficaram a cargo do
Inspetor Técnico da Angus, ve-

terinário e selecionador de Angus Flávio Montenegro Alves.
Os campeonatos dos animais
de argola aconteceram dias 29
para as fêmeas e 30 de agosto
para os machos. E o julgamento e o leilão dos rústicos foram
realizados no dia anterior, sendo a primeira atividade técnica
em pista da raça.
Guarita e São Bibiano
vencem na argola
O touro “Guarita 244TEI
Tomahawk” foi um verdadeiro
míssil que fulminou os adversários de pista nos julgamentos
de machos Angus da 40ª edição
da Expointer, conquistando o
Grande Campeonato da importante mostra internacional
deste ano. O touro já foi para a
Expointer com feitos de destaque nas pistas de julgamentos e,
segundo já antecipou o criador
Alex Fonseca, que junto com o
pai, Sérgio Malheiros da Fonseca, tocam a Estância da Guarita, em Alegrete, RS, estará em
Esteio também em 2018.
E para a próxima Expointer a Guarita pretende trazer
também os primeiros filhos de
Tomahawk. “Com esse prêmio
estamos coroando o trabalho e
o investimento e de uma equipe
que é totalmente comprometida.
Esse animal é o mimoso da estância desde pequeno”, revelou
Fonseca, lembrando que o reprodutor foi o grande campeão

da Exposição de Uruguaiana de
2017. Entre as qualidades do
touro está a alta capacidade de
conversão alimentar, com ganho
de peso de 2 kg/dia, e a precocidade, que lhe permitiu coleta de
sêmen a partir dos 10 meses de
idade. Tomahawk está contratado por uma central de inseminação, e a Guarita tem um plantel
com mais de 60 vacas prontas
para parir seus filhos.
Para o jurado, o inspetor técnico da Angus Flávio Montenegro Alves, são diversas as qualificações deste touro, que tem
tudo o que se espera de um reprodutor Angus. “Ele tem muita
carne, sem perder a identidade
de pureza racial”, definiu.
O título de Reservado de
Grande Campeão foi para o
touro “Maya FIV431 Kevin
Candelero”, exposto pelo selecionador paulista Rodolfo
Bonfiglioli Neto, da Fazenda
Reunidas Pansul – Fazenda
São Marco, de Itapeva, SP.
E “Espinilho Maxi TE 291”,
apresentado pelo criador Roberto Soares Beck, da Estância do Espinilho, de Cruz
Alta, RS, foi escolhido por
Flávio Alves como terceiro
melhor macho.
Antoninho emocionado
Velho conhecido das pistas
da Expointer, um dos fundadores e ex-presidente da Associação Brasileira de Angus,

Antonio Martins Bastos Filho
(o Antoninho Bastos, como é
conhecido entre os criadores),
proprietário da tradicionalíssima Cabanha São Bibiano, em
Uruguaiana, RS, voltou a brilhar, levando para casa desta
vez o título de Grande Campeã
da Expointer 2017, com a vaca
adulta “São Bibiano Daddy
7524 TE Zorzal”. Tantos anos
de grandes vitórias na raça, entretanto, não tiraram de Antoninho a emoção de ter conquistado esta importante vitória em
Esteio. Cercado pela família e
amigos, ele declarou, visivelmente emocionado: “É uma
satisfação enorme, resultado
de uma vida inteira de trabalho
com Angus para colocar a São
Bibiano nos padrões máximos
de evolução da raça”. Para
Antoninho, este título veio num
momento especial, quando ele
já pensa na aposentadoria. Seu
nome e o nome de sua cabanha
se confundem com a evolução
genética do rebanho Angus no
Brasil.
A fêmea deve ser utilizada como mãe de plantel para
trilhar o futuro do rebanho da
São Bibiano. A vaca já tem
tradição nas exposições gaúchas. Foi reservada de grande
campeã da Expointer 2016 e
também reservada na Exposição de Uruguaiana.
Para o jurado, a vitória teve
tudo a ver com o equilíbrio do

animal. “É a vaca mais perfeita que vi aqui. Montei uma
linha que me deixou muito satisfeito, vejo a fêmea menor e
a maior e uma é o futuro da
outra em termos de tipo. Mas
a Grande Campeã é realmente
perfeita”, disse Flávio Alves,
observando que tem equilíbrio
e tudo o que se espera de uma
fêmea Angus: linha de lombo,
profundidade, pureza racial,
feminilidade, aprumos e profundidade de costela.
A Reservada de Grande
Campeã foi a vaca jovem “Espinilho Priority TE242”, da
Estância do Espinilho, de Cruz
Alta, RS, propriedade do gaúcho Roberto Soares Beck. E a
Terceira Melhor Fêmea foi a vaquilhona maior “Cia Azul TE15
Relíquia NET Worth”, exposta
na Expointer 2017 pela técnica
e selecionadora Susana Macedo
Salvador, da Cia Azul Agropecuária, de Uruguaiana, RS.
Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de
Angus, José Roberto Pires Weber, a Expointer deste ano foi
novamente uma excelente apresentação da genética nacional.
“Tivemos em Esteio alguns dos
maiores criatórios do Brasil e os
animais aqui expostos mostraram o que queremos do futuro
da raça: um gado carniceiro, altamente precoce e com vocação
para produzir carne de qualidade”, sintetizou o dirigente. >>>
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Facas Angus, lançamento de um must!
Você quer ter uma super faca
de churrasco, única, com a marca
da Angus, feita com especial esmero pelo cuteleiro Cassio Selaimen? Pois a Angus lançou nesta
Expointer uma edição limitada
de facas artesanais. Foram produzidas apenas 100 facas, sendo
que o exemplar 00 será leiloado
no final do ano no tradicional leilão Nova Era e o valor arrecado
será doado para a Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre.
A superfaca 00 possui cabo
de ébano torneado e esculpido

a mão com incrustações de fio
em prata. A lâmina de 25 cm de
comprimento e 4 mm de espessura
também é feita a mão. Além disso,
acompanha bainha artesanal El
Paysano Sogueria Criolla em couro cru, sovada a macete, bordada
em finos tentos de lonca de cabrito tingidos no café, tranças de oito
tentos e bomba zurda tecido pluma. É mesmo uma relíquia!
Os exemplares com números de
01 a 100 também são especiais,
explica Cassio Selaimen, que produz facas artesanais para os pre-

miados do Freio de Ouro há uma
década. "Cada objeto é único. Pensamos em uma faca com a marca
híbrida Don Cassio Selaimen, e a
da Angus, para um produto especial”, observa ele, destacando que
as peças possuem, ainda, detalhes
mosqueados no lombo e um nó espanhol próximo ao fio.
Essas facas são modelo sinuelo e possuem cabo de madeira de
guajuvira. As peças podem ser adquiridas através do site https://doncassio.lojavirtualnuvem.com.br/ em
venda exclusivamente online.

Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeão

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos campeões de Argola da Expointer 2017
GRANDE CAMPEÃO
Nome: ANGUS GUARITA 244TEI TOMAHAWK
Tat: 244TEI Registro: O195003 DENTE:
DL
Nasc: 12/11/2015 Idade: 659 Dias - 21
meses
AOL: 127,70 EGS: 15,50 P8: 18,10
Peso: 886 ALT: 1,33 Perímetro Escrotal :
47 Ponderal: 1340
Pai: TRES MARIAS 9551 CUMBIERO 6978 TE
Mãe: TRES MARIAS 7882 ZORZAL 5270 TE
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Estabelecimento: ESTANCIA GUARITA
Cidade: ALEGRETE /RS
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO
Nome: MAYA FIV431 KEVIN CANDELERO

Tat: FIV431 Registro: O181864 DENTE: 6
Nasc: 10/11/2014 Idade: 1026 Dias - 34
meses
Peso: 1035 ALT: 1,39 Perímetro Escrotal :
43 Ponderal: 1010
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: MAYA 58 DOMINGAS
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL
LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SAO MARCO
Cidade: ITAPEVA /SP
TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: ESPINILHO MAXI TE291
Tat: TE291 Registro: O201656 DENTE: DL
Nasc: 06/06/2016 Idade: 452 Dias - 15
meses

AOL: 109,40 EGS: 6,90 P8: 10,30
Peso: 648 ALT: 1,26 Perímetro Escrotal :
42 Ponderal: 1430
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Mãe: ESPINILHO TE110
Criador: ROBERTO SOARES BECK
Expositor: ROBERTO SOARES BECK
Estabelecimento: ESTANCIA DO ESPINILHO
Cidade: CRUZ ALTA /RS
GRANDE CAMPEÃ
Nome: SAO BIBIANO DADDY 7524 TE
ZORZAL
Tat: TE7524 Registro: O182002 DENTE: 6
Nasc: 06/07/2014 Idade: 1153 Dias - 38
meses
Peso: 748 ALT: 1,35 Est. Gest.: Prenha
Ponderal: 650

Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE
Mãe: SAO BIBIANO DADDY 7020
Criador: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Expositor: ANTÔNIO MARTINS BASTOS FILHO
Estabelecimento: CABANHA SAO BIBIANO
Cidade: URUGUAIANA /RS
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ
Nome: ESPINILHO PRIORITY TE242
Tat: TE242 Registro: O190185 DENTE: 2
Nasc: 22/05/2015 Idade: 833 Dias - 27
meses
Peso: 636 ALT: 1,26 Est. Gest.: C/Cria
Ponderal: 760
Pai: SAV PRIORITY 7283
Mãe: JOELMA DA FUMACA TE642
Criador: ROBERTO SOARES BECK
Expositor: ROBERTO SOARES BECK

Estabelecimento: ESTANCIA DO ESPINILHO
Cidade: CRUZ ALTA /RS
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: CIA. AZUL TE15 RELIQUIA NET
WORTH
Tat: TE15 Registro: O191036 DENTE: 2
Nasc: 30/07/2015 Idade: 764 Dias - 25
meses
AOL: 95,90 EGS: 10,10 P8: 22,00
Peso: 680 ALT: 1,36 Est. Gest.: Prenha
Ponderal: 890
Pai: SAV NET WORTH 4200
Mãe: CAAPI TE01 ZORZAL
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUARIA
Cidade: URUGUAIANA /RS

22

Setembro/Outubro de 2017

Angus@newS

EXPOSIÇÕES

Fotografia e um ano de

Angus Jovem

Por Alexandre Gruszynski

C

omemorando um ano de
fundação na Expointer
2017, a Comissão Angus
Jovem promoveu um concurso
de fotografias, que elegeu as fotos premiadas durante a feira.
Seguindo temáticas referentes
à raça, a disputa ocorreu pela
internet e venceu a imagem
que obteve mais curtidas nas
redes sociais. Além do grande
prêmio de popularidade, a Angus escolheu nove outras imagens do concurso, que também
receberam prêmios. Tendo condições para uso, as fotos serão
utilizadas nos canais de mídia
da entidade.
No seu primeiro ano, a Angus Jovem realizou dezenas de
encontros em diferentes regionais. Os resultados desses trabalhos foram apresentados em
encontro comemorativo de um
ano de Angus Jovem no dia 26
de agosto, durante a feira. Entre
as ações do ano destacaram-se
giras técnicas e encontros em
Pelotas, Cruz Alta, Bagé, Santa
Maria, Uruguaiana e no Paraná.
O concurso fotográfico foi
lançado um mês antes da feira
de Esteio e aberto a todos os
interessados, independente de
fazerem parte da Angus. O objetivo, segundo Mateus Pivato,
gerente de Fomento da Angus,
foi dar a maior visibilidade possível à raça Angus nas redes sociais nas semanas pré-Expointer
e durante o evento. A escolha
dos vencedores foi baseada em
dois critérios: um deles premiou
com o primeiro lugar a foto
com mais curtidas no Facebook
e Instagram. O outro premiou

Foto premiada no concurso da Angus Jovem: a mais votada foi de Gabriel Barros, do Núcleo Região Central

também com um primeiro lugar
a foto mais votada.
A foto que teve o maior número de curtidas foi de autoria
de Eduardo Nogueira. Já a foto
mais votada foi de Gabriel Barros, do Núcleo Região Central.
As demais fotos tiveram sua
classificação por votação e todos os dez escolhidos receberam
como prêmio um kit promocional completo da raça Angus, durante o coquetel de confraternização entre os participantes.
Projeto Remates
Para marcar um ano da sua
criação, a Comissão Angus Jovem lançou na Expointer o Projeto Remates. A iniciativa visa
reunir o maior número de dados
em todos os remates de Primavera envolvendo a raça Angus
no território nacional. O projeto

Fotos: Gabriel Oliveira/Angus

Andressa Raddatz

Mateus Pivato

também visa estimular os integrantes da Comissão Jovem a
participar ativamente nos eventos, coletando o maior número
possível de dados, como o peso
dos animais, pelagem, número de animais ofertados entre
machos e fêmeas, idade, identificar os que possuem avaliação genética e os preços pagos.
Posteriormente os dados serão
compilados pela Associação
Brasileira de Angus, formando
um mapa comparativo entre as
diferentes regiões.
Linha de frente
A formanda de veterinária
Andressa Raddatz, ativa integrante do Angus Jovem, Região da Campanha, aderiu ao
projeto e vem acompanhando
uma série de remates que estão
sendo realizados nos Estados
de Minas Gerais e São Paulo.
Ela destaca que a iniciativa é
importante não só pela coleta
das informações, mas também
para atrair jovens de outros estados a participarem da Comissão Jovem, formando núcleos
nas suas regiões e contribuindo
assim para uma maior divulgação, expansão e conhecimento
das peculiaridades da raça.
“Todos os remates são realizados com foco na adapta-

ção dos animais à região onde
o evento está ocorrendo. Isto
é bom para o jovem que está

acompanhando porque ele pode
perceber claramente os diferentes objetivos e critérios usados
na criação e seleção dos animais para se adaptarem a diferentes regiões, com diferentes
climas, pastos e riscos envolvendo a sanidade animal”, destaca Andressa, que é uma das
participantes mais atuantes da
Comissão Angus Jovem.
Fazendo uma pequena análise sobre a Expointer deste
ano, Mateus Pivato, gerente
de Fomento da Angus salientou que perante a conjuntura
em que o País vive atualmente,
com os diversos problemas que
envolveram o setor da carne e
com política e economia instável, a feira serviu para dar esperança de um segundo semestre
melhor para o setor. “Os rústicos se apresentaram muito bem
em Esteio mostrando muita
qualidade genética. Os animais
de argola estavam num nível
excelente”, sintetizou.

Vitrine da Carne
Atração obrigatória na
Expointer, este ano a já famosa Vitrine da Carne, com
apresentação do especialista Marcelo Bolinha, abriu
os trabalhos com um show
especial Angus. Na sessão
do dia 26 de setembro, Bolinha fez a desossa do traseiro de uma novilha Angus
dente de leite. Os cortes foram preparados com maestria pelo
chefe Márcio Ávila direto no fogão e à vista de todos, tudo passo
a passo. Com alto marmoreio, a carne Angus é reconhecida pelo
sabor diferenciado. Além de picanha, foram preparados Primeribs, T-bone, bananinhas, Maminha e Entrecot.
Foram várias apresentações durante toda a Expointer desta
ação promovida pelo do Sistema Farsul com apoio da Associação Brasileira de Angus. “A vitrine veio para mostrar a qualidade
das raças do Rio Grande do Sul”, frisou o açougueiro Bolinha,
enquanto realizava sua apresentação no Pavilhão Internacional
do Parque de Exposições Assis Brasil. Apesar do calor, a plateia
acompanhou a demonstração atentamente até o grande final: a
degustação.
Apresentando os cortes Angus, o coordenador da qualidade
da Angus, Gabriel Beltrão, pontuou que o selo do Programa Carne Angus nos produtos dá a garantia de um corte de qualidade,
com maciez e suculência diferenciados, característicos da raça
Angus. “Essa carne passou pelo crivo de um técnico da Associação e foi aprovada dentro dos padrões do Programa Carne
Angus Certificada”, sentenciou. Durante a feira, foram seis apresentações na Vitrine da Carne Gaúcha que contaram com apoio
dos frigoríficos Silva, Cotripal e Zimmer.
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caminho sem volta
Fotos: Gabriel Olivera/Angus

A fêmea meio sangue Angus x Nelore é a rainha
da pecuária brasileira. Com ela, o País caminha
a passos rápidos para se tornar um dos maiores
produtores mundiais de carne de qualidade. É a
chamada Fase 2 da pecuária, saindo da pecuária
de ciclo completo para um regime empresarial.
Esta passagem compreende uso de genética
de qualidade, investimentos em forragem e o
produto final atingir o consumidor exigente.

E

ste foi o tema central do
Seminário Angus: genética para carne de qualidade, realizado dia 31 de Agosto,
durante a Expointer 2017, com
transmissão ao vivo pelo Canal
Rural. O evento envolveu quatro
debatedores mediados pelo gerente nacional do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros, com
intensa participação do público.
A criadora Susana Macedo
Salvador, proprietária da CiaAzul, assinalou que o Programa
Carne Angus é resultado da integração de dois protagonistas, as
raças Angus e Nelore. “Buscamos agregar valor, via carne de
qualidade, resultando em maior
rentabilidade ao criador”, resumiu a palestrante. Segundo Susana, a qualificação dos touros
Angus brasileiros já é percebida
pelos criadores. Afinal, dos 44
principais touros no ranking do
Sumário Angus 2017, 22 já são
brasileiros. Segundo ela, são animais adaptados, com avaliações
fenotípicas , funcionais, já apresentando biótipos adequados às
várias condições de criação deste
imenso Brasil.
O presidente do Grupo VPJ,
Valdomiro Poliselli Junior destacou a necessidade de se partir
para uma pecuária de ciclo cur-

tíssimo, utilizando a fêmea meio
sangue Angus e passando a confinar o terneiro logo após o desmame. “Este bezerro de 300 kg,
com grau de sangue acima de
60% Angus, já em confinamento, significa que passaremos para
uma pecuária sem recria”, destacou Poliselli. Para o empresário,
o Brasil Central não tem espaço
para a recria. Toda a alimentação
disponível precisa ser direcionada
para o rápido apronte dos animais, ampliando drasticamente a
oferta de carne de qualidade. Para
isso, assegura, “a fêmea meio sangue cruzada com Ultrablack é o
caminho mais curto. Teremos um
animal terminal com sangue acima de 60% Angus, uma fábrica
de carne de qualidade”. Para Valdomiro Poliselli, o uso desta genética terminal elevará em muito as
taxas de carne ‘prime’ e ‘choice’
dos atuais 20% do volume das
empresas frigoríficas que remuneram por qualidade.

Moderador Fábio Medeiros

O restaurante
dos animais
Já o agrônomo Felipe Moura centrou sua palestra na oferta
de forragem, na forma de pasto,
milho, silagem, cana, braquiárias,
entre outras, para a correta terminação dos novilhos. “O plane-

jamento forrageiro é garantia de
terminação dos animais no tempo certo. Hoje há várias opções
de plantas estudadas, de produção e rendimento conhecidos”,
destacou o especialista. Segundo Moura, todas as regiões do
mundo possuem sazonalidades
de produção de pasto e conhecer
suas características é fundamental para potencializar a produtividade. “A agricultura é o pulo do
gato para a pecuária de ciclo curto. Devemos formar pastos como
fazemos lavouras, cultivando no
período correto, com adubação
adequada e aproveitamento máximo”, destacou. “A pecuária
também pode melhorar muito a
agricultura”, defende Moura. “A
fazenda é o restaurante dos animais”, resume.
Além disso, períodos de grande oferta de grãos a preços convidativos podem turbinar a terminação. Isto porque a tecnologia
de confinamento é largamente

utilizada há décadas e a tecnologia é totalmente dominada. No
que se refere à oferta alimentar,
tudo requer planejamento, mesmo nos sistemas mais automatizados e empresariais, indicou
Felipe Moura.
Já o gerente da Minerva
Foods, Luciano Andrade, assinalou que, muito antes de existir
o programa carne de qualidade,
o Angus já mostrava o caminho,
graças à qualidade de sua carne,
oferecendo o produto ideal para
as necessidades do “mercado de
nichos”. Agora, o consumidor já
tem uma amostra do potencial
da cadeia produtiva e realmente
quer um produto de melhor qualidade, salientou Andrade.
Regularidade
de oferta
O caminho para a concretização das ambiciosas metas de
carne de qualidade para o Brasil
também foram discutidas no se-

minário. “O cooperativismo poderá ser uma das ferramentas para
resolver problemas regionais e induzir a uma maior regularidade
de oferta de animais prontos para
o abate. “A indústria precisa continuar indo a campo, como vem
fazendo desde o início do Programa Carne Angus, para assumir
a responsabilidade de atender a
um mercado que quer oferta permanente de qualidade”, observou
Valdomiro Poliselli.
Luciano Andrade lembrou
que hoje existem critérios claros
de qualidade e que todos os produtores que desejam integrar o
sistema devem estar cientes das
regras. Agregando a raça Ultrablack ao sistema, diz Andrade,
“vamos atingir o terceiro andar
da tecnologia, acelerando em
muito a terminação”. A fêmea
meio sangue Angus foi preparada e creio que esteja pronta para
o Ultrablack, a “fase três” da
pecuária.

Luciano Andrade

Susana Macedo Salvador

Valdomiro Poliselli Junior

Felipe Moura
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Soldera e Tradição brilharam nos rústicos

A

Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Cabanha Soldera, de Panambi, RS, propriedade
dos irmãos Ademir Soldera e Dilvani Soldera, levou
os principais títulos do grande
campeonato de fêmeas PC rústicas da Expointer 2017, com o
trio do lote 13 (tatuagens 6049,
6091 e 6030). A propriedade
também arrematou o titulo de
trio reservado com o lote 12 (tatuagens 6252, 6042 e 6080), o
terceiro melhor trio com o lote
14 (tatuagens 5181, 5084 e
5039) e a melhor fêmea PC
com o exemplar Soldera 6030
New Direction.
A cabanha também faturou
o grande campeonato das fêmeas PO, com o trio de lote 11 (tatuagens 5055, 5123 e TE5115).
E conquistou ainda o título de
melhor fêmea PO, com Soldera
5055 CINCH. Segundo o criador Ademir Soldera, o resultado
veio de um esforço conjunto de
dois anos de trabalho, que focou

no manejo, alimentação e sanidade. “Fizemos tudo para apresentar o melhor desempenho
dos animais. E quem ganha com
isso é a raça Angus”, declarou.
Ainda nas fêmeas PO, o título de reservado grande campeão
foi para Cabanha Rincon Del
Sarandy, de Uruguaiana, RS,
com o trio do lote 7 (tatuagens
TE2959, TE2950 e TE2916).
O terceiro melhor trio de fêmeas PO foi para a Estância Retiro, de Fábio José Siqueira de
Quadros, de Carazinho, RS, com
o lote de número 4 (tatuagens
TE135, TE123 e TE113).
Os grandes prêmios de machos PC ficaram com a Parceria
Rotta Assis, Estância Tradição,
de Santa Vitória do Palmar,
RS. O trio grande campeão foi o
lote 26 (tatuagens 2213, 2207
e 2204). A propriedade ainda
levou o trio reservado grande
campeão de machos PC com o
lote 27 (tatuagens 2106, 2141

Jurado Flávio Alves trabalhou nos rústicos e nos animais de argola

e 2135), o terceiro melhor trio
PC com o lote 25 (tatuagens
2281, 2282 e 2280) e o melhor macho PC com o exemplar
Tradição 2204. Para o criador
Rogério Assis, a disputa sempre acirrada não tirou o foco da
propriedade. “O que é legal são
as manifestações das pessoas na
arquibancada, que nos sinalizam
que nossos animais são bons”,
afirmou. O grande campeonato

Liquidez total nos leilões
Nos três eventos comerciais onde a Angus esteve em
oferta na Expointer 2017, a
raça teve total liquidez. O faturamento total chegou a R$
704,39 mil, para os 331 animais arrematados. A maior
parte dos negócios foram realizados na tradicional Feira
da Novilha.

O valor total da Expointer ainda inclui o Leilão de
Rústicos (R$ 106,2 mil) e os
animais rematados em evento
da Agropecuária Reconquista
(R$ 122,4 mil). O preço top da
para a raça na exposição foi
atingido no Leilão da Agropecuária Reconquista, que vendeu a fêmea Reconquista TE

2158 Zarpara por R$ 32 mil.
Segundo o presidente da
Angus, o resultado reflete o
cenário político e econômico
nacional, mas também mostra
que a Angus é uma raça forte
e com liquidez na pista. “Tudo
o que ofertamos na Expointer
foi vendido”, disse José Roberto Pires Weber.

Feira de Novilhas
A Feira de Novilhas e
Ventres Selecionados teve
pista limpa na Expointer, no dia 31 de agosto.
A raça Angus somou R$
475.790,00 para 310
exemplares. A média da Angus ficou em R$ 1.534,80,
acima do desempenho geral do leilão, que foi de
R$ 1.445,00. A Feira foi
aberta pelo diretor de Exposições e Feiras da Farsul,
Francisco Schardong, que
destacou o selo de qualidade que a Angus vem trazen-

do anualmente ao evento.
Em sua 13ª edição, a feira
foi promovida pela Farsul
em parceria com a Associação Brasileira de Angus
e a Santa Úrsula Remates,
contando com o apoio da
Secretaria da Agricultura.
Segundo Schardong, a
venda foi ágil e teve pista

limpa, mas os preços não
atingiram os valores esperados. “A rapidez indica
que a qualidade era muito
boa, mas os preços ficaram um pouco abaixo”,
frisou. A venda teve prazo
de pagamento de 45 dias
e os compradores tiveram
acesso a linhas de financiamento do Banrisul,
Banco do Brasil e Sicredi.
Presidente da Angus, José Roberto Pires
Weber, participou do remate.

dos machos PO também foi para
o criatório, com o lote 19 (tatuagens T61, T68, T69) e ainda o
melhor macho PO, com o touro
Tradição T68.
Os títulos de trio reservado
grande campeão de machos PO
ficou para a Cia. Azul Agropecuária, de Susana Macedo Salvador, de Alegrete, RS, com o
lote 20 (tatuagens 3264, 3152
e 3104). E o terceiro melhor

trio foi para a Cabanha Soldera
com o lote 22 (tatuagens 5125,
5050 e 5006).
Rústicos Individuais
No julgamento de rústicos
individuais, os títulos ficaram
com a Estância Ferro Velho, de
Santa Vitória do Palmar, RS,
em parceria com a Bayucuá, do
Uruguai. A melhor fêmea Individual foi o animal Bayucua TE
(Tat. 9581) e o melhor touro
Individual foi o Bayucua (Tat.
9602). Segundo o criador Rodrigo Terra Vasquez, da Ferro
Velho, a vitória valoriza o criatório e promove uma integração
com a raça. “É ótimo ter um
sangue consagrado nessa exposição e estar entre amigos. É um
dia ímpar”, avaliou.
Para o jurado Flávio Alves,
todos os animais mostraram
alto desempenho genético. “O
que levei em conta foi a homogeneidade do trio, pois todos estavam muito bons”, afirmou.

No remate de rústicos,
investimentos pontuais
O Leilão de Rústicos Angus, que abriu a área de comercialização da Angus no
dia 28 de agosto na pista J do
Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio, negociou R$
106,2 mil com a venda de 14
touros, num valor próximo ao
movimentado em 2016 (R$
114,45 mil para 15 exemplares). A média deste ano ficou
em R$ 7.585,71.
Para o leiloeiro Fábio
Crespo, que comandou o pregão para a Parceria Remates,
foi uma oferta excelente, com
os animais vendidos a preços
de mercado. O lote mais valorizado foi o touro PO S2 Prio-

rity 7283 1558, de propriedade da Agropecuária HJ, de
Campo Bom, RS, arrematado
por R$ 9.750,00, pelo criador
Luiz Carlos Cardoso Terra, de
Mostardas, RS.
Ao abrir o pregão, o presidente da Angus, José Roberto Pires Weber assinalou
que para obter rentabilidade
na pecuária é preciso investir com precisão. “O lucro
começa por um investimento
certo, em um reprodutor que
faça a diferença no rebanho”.
Segundo ele, é importante valorizar os animais marcados
para oferecer ao mercado o
produto que ele exige.
Foto: Carolina Jardine/Angus
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Campeões rústicos da Expointer 2017
Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Trio Grande Campeão Machos PO

Trio Grande Campeão Machos PC

Trio Reservado Grande Campeão Machos PO

Trio Reservado Grande Campeão Machos PC

Trio Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Grande Campeão Fêmeas PC

Trio Reservado Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Reservado Grande Campeão Fêmeas PC

Melhor Macho Rústico PO

Melhor Macho Rústico PC

Melhor Fêmea Rústica PO

Melhor Fêmea Rústica PC

Melhor Macho Rústico Individual

Melhor Fêmea Rústica Individual

Dados dos Campeões Rústicos
TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: T61, Tat: T68, Tat: T69
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 2106, Tat: 2141, Tat: 2135
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 3263, Tat: 3152, Tat: 3104
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL aAGROPECUARIA
Cidade: URUGUAIANA /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PC
Tat: 2281, Tat: 2282, Tat: 2280
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO MACHOS PO
Tat: 5125, Tat: 5050, Tat: 5006
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

MELHOR MACHOS PC
Tat: 2204
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

MELHOR MACHOS PO
Tat: T68
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: 5055, Tat: 5123, Tat: TE5115
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC
Tat: 2213, Tat: 2207, Tat: 2204
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: TE2959, Tat: TE2950, Tat: TE2916
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Cidade: URUGUAIANA /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PO
Tat: TE135, Tat: TE123, Tat: TE113
Expositor: FÁBIO JOSÉ SIQUEIRA DE QUADROS
Estabelecimento: ESTÂNCIA RETIRO
Cidade: CARAZINHO /RS
MELHOR FÊMEA PO
Tat: 5055
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 6049, Tat: 6091, Tat: 6030
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: 6252, Tat: 6042, Tat: 6080
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS

TERCEIRO MELHOR TRIO FÊMEAS PC
Tat: 5181, Tat: 5084, Tat: 5039
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS
MELHOR FÊMEA PC
Tat: 6030
Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS
CAMPEÕES RÚSTICOS INDIVIDUAIS
Melhor Fêmea Rústica Individual
Box 5 - Bayucua TE Tat. 9581
Expositores: Estância Ferro Velho / Cabanha Bayucuá
Cidade: Santa Vitória do Palmar, RS / Uruguai
Melhor Macho Rústico Individual
Box 12 – Bayucua Tat. 9602
Expositores: Estância Ferro Velho / Cabanha Bayucuá
Cidade: Santa Vitória do Palmar, RS / Uruguai
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Casa Branca, do Brasil para a América
Foto: Gabriel Olivera/Angus

Foto: Alexandre Derlam/Divulgação

vendidos por R$ 24.000,00.
“Essa confiança dos pecuaristas no nosso trabalho
mostra que a busca da produtividade, com confiabilidade
e indicadores de desempenho,
é o caminho para a pecuária
brasileira manter a rota de
crescimento”, disse o proprietário da Casa Branca, selecionador Paulo de Castro Marques. “Esses são exemplos que
valorizam o nosso trabalho. Os
compradores dessa genética
diferenciada são pecuaristas
profissionais, que valorizam a
qualidade e buscam a produtividade avaliada e comprovada,
assim como a Casa Branca”,
ressaltou Marques.

Paulo Marques: Confiabilidade e indicadores de desempenho são o
caminho para a pecuária brasileira manter sua rota de crescimento

Por Eduardo Fehn Teixeira

O

criador destaque de capa
e da principal reportagem da edição do Jornal
Angus@newS de Julho/Agosto,
Abel Leopoldino, da Fazenda
Califórnia, de Água Boa, MT,
junto com o pecuarista selecionado para o Perfil de Criador da mesma edição, Rodolfo
Bonfiglioli Neto, da Cabanha
São Marco, de Itapeva, SP,
literalmente roubaram a cena
durante o Leilão Casa Branca,
realizado dias 8 e 9 de setembro, na Fazenda Santa Ester,
em Silvianópolis, MG.
O touro “PWM Ruído TEICB1641 Candelero”, de apenas três anos, teve 50% de
sua propriedade arrematados
pelo criador Abel Leopoldino
por R$ 72 mil, o que projeta
o valor do reprodutor para a
produção de sêmen para R$
144 mil. E os maiores destaques entre as fêmeas foram
“PWM Relíquia”, campeã Angus em Avaré 2017, e sua bezerra de apenas quatro meses.
Ambas tiveram 50% de sua
propriedade adquiridos por R$
52.800,00 cada, por Rodolfo
Bonfiglioli Neto, que também
foi o maior investidor do evento.
Vendas espraiadas
A Casa Branca Agropastoril comercializou cerca de 200
machos e fêmeas Angus, Brahman e Simental no seu leilão

anual. O faturamento total foi
de R$ 2.154.000,00, com vendas realizadas para 82 criadores de AL, AM, BA, GO, MG,
MS, MT, PB, PI, PR, RJ, RR,
RS, SE e SP, além do Paraguai
e Bolívia, que vieram ao Brasil
buscar genética diferenciada
da propriedade.
De acordo com o gerente de
pecuária da Casa Branca, Heitor Pinheiro Machado, o diferencial do leilão desse ano foi
a diversidade de investidores
de vários estados brasileiros
e também a presença de compradores estrangeiros. “Vieram compradores desde Roraima até Rio Grande do Sul”,
exemplificou Pinheiro Machado, destacando que a maioria
dos pecuaristas era do Norte e
Nordeste do Brasil. Além disso, três eram da Bolívia e dois
do Paraguai.
Programa
de melhoramento
A Casa Branca colocou o
seu programa de melhoramento genético à prova, também,
com a venda dos melhores
bezerros Angus (sempre mais
valorizados), Brahman e Simental nascidos em 2017. A
valorização do trabalho da
fazenda foi comprovada pelos
altos lances: Angus 50% vendidos por R$ 52.800,00; Brahman 50% vendidos por R$
32.000,00 e Simental 50%

Fotos: Eduardo Fehn Teixeira/Agência Ciranda

Rodolfo Bonfiglioli

Paulo Vianna

ca avaliada, porque sabem que
a resposta nas fazendas será
positiva em termos de mais bezerros de qualidade por safra.
Nas três raças, cerca de
100 matrizes, entre novilhas
e bezerras, foram colocadas
à venda. “Essas fêmeas representam o melhor da Casa
Branca. Levamos muito a sério
a nossa responsabilidade de
disseminar genética de qualidade para criadores de todo
o Brasil. Por esse motivo, a
qualidade foi muito elevada e
os pecuaristas valorizaram o
nosso trabalho”, explicou Paulo Marques, destacando que a
Casa Branca faz sua própria
Valorização comprovada
prova de avaliação de machos
pelas médias
No primeiro dia forma ven- desde 2012, sob coordenação
didos 29 touros Angus à média da Universidade Federal de
de R$ 11.917,93. E no dia Lavras, MG.
“Esse é um atestado imporseguinte 27,5 fêmeas por R$
tante
para os criadores de todo
20.674,91 de média. Foram
o
País
que investem na pecuáarrematadas 0,5 escolhas da
safra 2017 por R$ 52.800,00 ria. Eles sabem que o resultado
(comprador foi um produtor nas suas fazendas é garantido,
de cruzamento industrial de com bezerros mais pesados,
Minas Gerais, e já definiu sua que crescem mais rápido, têm
ótima carcaça e estarão pronescolha por um macho).
No total foram vendidos tos para o abate mais cedo.
100 machos por R$ 1,1 mi- Esse aumento da produtividalhão, com média superior a de move a pecuária brasileira
R$ 11 mil – o crescimento da e a Casa Branca dá sua conmédia foi de 5% sobre 2016. tribuição para esse movimenSegundo Paulo Marques, os to positivo da atividade, até
pecuaristas brasileiros voltam- porque mais carne em menos
se para a aquisição de genéti- tempo amplia as possibilidades

A Casa Branca colocou seu
programa de melhoramento
à prova, negociando animais
nascidos na propriedade

de oferta de proteína vermelha
de qualidade tanto para o mercado interno como para exportação”, aponta o proprietário
da Casa Branca Agropastoril.
E para Paulo Marques, o leilão
teve agilidade na pista e contou com compradores variados, “do Oiapoque ao Chuí”,
ilustrou, bastante satisfeito.
Presença Angus
O Leilão Casa Branca contou com algumas presenças
que merecem ser destacadas.
Caso dos técnicos da Associação Brasileira de Angus Tito
Mondadori e Rednilson Góis,
que orientam criadores de São
Paulo e do Brasil central. Também do novo criador de Angus
Paulo Vianna, que adquiriu
animais para seu plantel na
Angus Terras de São José, em
Potirendaba, SP.
E numa outra mesa, também comprando, o gaúcho
Roberto Soares Beck, da Estância do Espinilho, de Cruz
Alta, acompanhado do técnico
também gaúcho Vitor Hugo
Fagundes Júnior. Ainda outra
presença importante no evento
foi a do filho do selecionador
Horácio Gutierrez, da Cabanha Três Marias, da Argentina,
Frank (Francisco) Gutierrez.
Não há dúvida de que estar
presente num leilão que vende
animais de qualidade, oriundos de genéticas comprovadas
para todo o Brasil é mesmo
uma experiência e tanto.
O jornalista Eduardo Fehn Teixeira
viajou a convite da Casa Branca
Agropastoril
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Leilão GAP supera
venda de mil animais

Funcionando como um termômetro para a temporada de
remates da primavera gaúcha, o
leilão da GAP Genética, realizado dia 24 de setembro, na Estância São Pedro, em Uruguaiana,
RS, teve pista limpa e ágil e negociou um total de 1.017 animais.
E como tradicionalmente ocorre, reuniu centenas de pessoas e
vendeu animais para criadores
de vários pontos do Brasil. “Nos
surpreendeu a performance do

Angus, que superou nossas expectativas, apesar dos entraves
econômicos e políticos que vive
o Brasil”, observou o diretor comercial João Paulo Schneider
da Silva, o Kaju. Além de Angus,
o pregão ofertou Brangus, Hereford e Braford, além de equinos
da raça Crioulo.
A raça Angus registrou
média de R$ 8,37 mil para os
touros e de R$ 3,6 mil nas fêmeas. No Brangus, as fêmeas se

venderam à média de R$ 3,64
mil e os machos por R$ 10,73
mil. Os touros Braford fizeram
média de R$ 10,26 mil e de R$
4,1 mil nos ventres. Já a raça
Hereford teve média de R$ 8,42
mil nos touros e R$ 4,31 mil nas
fêmeas, enquanto no Crioulo a
média de comercialização foi
de R$ 22,26 mil. O leilão, com
transmissão pelo Canal Rural,
foi conduzido pela Trajano Silva
Remates.

Remate do NCA: touros a R$ 8,63 mil
Com faturamento na raça
Angus de R$ 224,4 mil e média
de R$ 8,63 mil para os touros,
foi realizado em 29 de setembro, em Cachoeira do Sul, o
13º Remate de Reprodutores,
promovido pelo Núcleo Centro Angus (NCA). No total de
vendas, o remate negociou R$
276.450,00. “A qualidade da

oferta, avalizada pela Dupla
Marca, conquistou o criador,
que investiu mesmo em plena
crise”, comentou o presidente
do NCA e inspetor técnico da
Angus, veterinário e criador Dimas Rocha.
No evento, segundo ele, também foram entregues seis touros (três vermelhos e três pre-

tos) para agricultura familiar,
via Programa Touro Positivo.
A raça Brangus fez média de
touros em R$ 5,75 mil, com
faturamento de R$ 17.250,00
e o Touro Positivo totalizou R$
34,8 mil, com média de R$ 5,8
mil, dentro do Projeto para Pecuária Familiar.
Os lotes foram julgados por
Aldo Tavares e os principais
destaques foram: O Melhor
Touro Rústico PC (Tat. 386,
da Cabanha Madruga de Vinicius Só Porto) vendido por R$
23.250,00 para Fazenda Capão Alto. Responsabilidade social - Terneira doada pela Seival
del Touro arrecadou para Liga
FCC – R$ 3.620,00. Principais
premiações: Melhor Trio Rústicos PO - Estancia Chalé e Melhor Trio Rústicos PC - Seival
del Toro.
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Seleção Rio da Paz vende
50% de touro por R$ 75 mil
O touro Angus Ranger Best
Interest da Rio da Paz foi o
grande destaque do 9º Leilão
Seleção Rio da Paz, realizado
no dia 2 de setembro, em Cascavel, PR. O pecuarista paranaense Antônio Henrique Neto,
da Fazenda Onça Preta, do município de Pérola, arrematou
50% do reprodutor por R$ 75
mil. Devido a sua alta qualidade
genética, o exemplar foi selecionado, junto a outros quatro
animais, para integrar o Teste de
Progênie Angus 2017, realizado
através da parceria entre a Associação Brasileira de Angus, o
Programa de Melhoramento de
Bovinos de Carne (Promebo) e
as centrais Progen e Alta Genetics. O touro integra um grupo composto pelos exemplares
Tólio TE422 Faraó, Tradição

T73, Soldera 5125 Resource e
Cia. Azul 3264 Candelero Cia
1022 para a avaliação. Os outros 50% do touro seguem de
propriedade da Cabanha Rio da
Paz, de Cascavel.
Conforme explicou o diretor
da Progen, Fábio Barreto, o animal terá o sêmen coletado em
Dom Pedrito, RS, após o período de quarentena. As doses serão disponibilizadas inicialmente para os usuários do Promebo
no valor de R$ 6,00 cada. “Esse
animal foi selecionado em um
grupo de cinco exemplares para
o teste”, afirmou o técnico.
O pregão movimentou R$
710 mil em negócios com a venda
de 40 touros e 15 fêmeas, todos
Angus. A média por animal foi de
R$ 14,5 mil entre os machos e de
R$ 9,87 mil nas fêmeas.
Foto: Alejandro Brocato

Umbu fatura R$ 888,3 mil
Com a venda de 218 animais Angus e Brangus (164 fêmeas e 54 machos), o leilão Raros Reprodutores Melhoradores,
realizado pela Cabanha Umbu, no dia 25 de setembro, no local Umbu, em Uruguaiana, RS, registrou faturamento total de
R$ 888,3 mil. O tradicional estabelecimento do selecionador
Angelo Bastos Tellechea fixou média geral de R$ 8,2 mil na
tourada e de R$ 2,7 mil para as fêmeas. O destaque do pregão
ficou para um touro Red Angus PO (tatuagem 2780), valorizado em R$ 14,4 mil pelo criador Carlos Alberto Martins
Bastos, da Estância Itapitocai, também de Uruguaiana. Nos
Brangus os machos fizeram média de R$ 8,4 mil e as fêmeas
de R$ 2,8 mil.
O remate registrou compradores de diferentes regiões do
Rio Grande do Sul, além de São Paulo e Paraná. Apesar da
influência exercida pela atual conjuntura econômica sobre os
preços, o promotor do leilão comemorou o resultado e a liquidez entre os ventres ofertados.
“A venda de toda a oferta de fêmeas nos surpreendeu positivamente, sinalizando para a retomada dos investimentos
na pecuária”, observou Angelo Tellechea. Para ele, apesar da
influência negativa da atual conjuntura política e econômica
sobre os preços, o resultado final foi bom, com ênfase à liquidez
nas fêmeas. O remate contou com transmissão via Terraviva.
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Selo Racial com liquidez
e vendas rápidas
O tradicional remate Selo
Racial & Reserva Especial,
realizado dia 30 de setembro, no local da Cia Azul, em
Uruguaiana, RS, na Fronteira
Oeste gaúcha, conforme informou o diretor comercial da
Cia Azul, Reynaldo Salvador,
se manteve em alta na edição
deste ano. Comercializou um
total de 495 animais entre
machos e fêmeas das raças
Angus, Brangus, Hereford e
Braford, representando 90%
da oferta programada. O pregão teve pista rápida especialmente nos touros e contou
com investidores do RS, PR,
SP, MG, MS, MT. PA e RJ.
Maior preço do evento, R$
23,5 mil, foi pago pelo touro
Cia Azul TE 3298 Maxi Widespread, arrematado pela

Verdana Agropecuária, de Itatinga, SP.
As médias do leilão foram:
fêmeas Angus se venderam a R$
4.378,28; touros Angus saíram
por R$ 8.766,36;fêmeas Brangus por R$ 2.791,67; machos
Brangus a R$ 8.338,89; fêmeas Braford por R$ 3.607,32;

machos a R$ 8.175,00; fêmeas
Hereford a R$ 2.850,00 e machos por R$ 6.750,00. Organizado pelas cabanhas Cia Azul,
Corticeira, Rincon del Sarandy,
Tradição Azul e Ave Maria, o
remate, a cargo da Programa
Leilões, contou com transmissão via Canal Rural.

São Xavier tem pista limpa
A venda do touro “São
Xavier 2018 Ladino”, integrante do trio reservado
grande campeão da Exposição Nacional de Rústicos
2017, foi o destaque do Leilão 2017 São Xavier e Convidados, que reuniu mais de
300 pessoas no dia 20 de setembro, no parque da UFSM,
em Santa Maria, RS. O touro
foi adquirido pela criadora
Amélia de Mello Cunha, de
Formigueiro. RS, por R$ 12
mil.
Com o comando do martelo a cargo do leiloeiro Fábio Crespo, para Cambará
Remates e Central Leilões, a
nona edição do pregão teve
pista limpa e ágil, comercializando todos os 106 exemplares da raça Angus ofertados. O faturamento total foi
de R$ 652.800,00.
Chancelado pela Angus e
com transmissão via Canal
Rural, as fêmeas fixaram
valorização média de 14%
em relação ao remate do ano
passado. As novilhas PO tive-

Foto: Ana Paula Neves/Divulgação

ram média de R$ 6.120,00 e
as terneiras PO se venderam
à média de R$ 3.225,00. O
destaque entre as fêmeas foi
a novilha “São Xavier 2204
TE Havana”, arrematada
por R$ 9 mil, pelos criadores
Adriano e Guilherme Mallmann, da Cabanha Trovador,
de Santana do Livramento,
RS. E nos touros, os de até
dois anos ficaram com média
de R$ 7,5 mil e os de até três
anos foram vendidos à média

de R$ 7,8 mil.
“Foi um remate movimentado, sem altos e baixos nas
médias dos preços”, avaliou
o diretor técnico da Cabanha
São Xavier, Camilo Vianna.
Atual presidente do Conselho
Técnico da Angus, ele destacou a velocidade e a liquidez
do remate, lembrando da
satisfação dos compradores
em relação à padronização e
alto desempenho genético na
avaliação dos exemplares.

Angus@newS

Premium Quality vende
para sete estados
O 1º Leilão Virtual Premium Quality Angus, realizado no dia 18 de setembro com
transmissão via Terraviva, totalizou R$ 367 mil, com a comercialização de 52 animais
(42 fêmeas, seis machos PO
e quatro animais cruzas Angus) e 1.300 doses de sêmen.
O evento, chancelado pela
Angus, teve como ponto de
reunião o Boi Gourmet Prime
Beef, em Itapetininga, SP.
Os exemplares Angus foram comercializados pelos
criatórios Casa Branca Agropastoril, Fazenda São Marco
e Fertion, fixando médias de
R$ 6.392,86 para as fêmeas
e de R$ 10.683,33 para os
touros. Destaque para a venda do touro “Espoleta FT23
Fertion”, de 27 meses, que
foi arrematado pelo criador
Edeildo Mendonça Costa, de
Maceió, AL, por R$ 15,6 mil.
De acordo com Silvestre

Marinho do Carmo, proprietário da Connect Leilões,
responsável pela organização
do remate, o leilão teve excelente liquidez com preços
muito bons. “O bom do leilão
foi que mandamos animais
para várias partes do Brasil,
locais onde o Angus cada vez
mais vem mostrando sua força. Disseminamos a raça para
muitos compradores de diversos estados”, frisou. As ofertas foram comercializadas
para seis estados: São Paulo,
Paraná, Alagoas, Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia.

Leilão Integração
supera R$ 1,7 milhão
Com os touros Angus arrematados à média de R$
8.312,90 mil, o IV Leilão Integração Angus & Brangus
movimentou um total de R$
1.718.655,00, no dia 6 de outubro, durante a Expofeira de São
Francisco de Assis, RS. O remate negociou em pista 727 animais, somando R$ 735.600,00
somente com exemplares Angus.
O destaque ficou para um touro Angus, arrematado pela Gap
Genética, de Uruguaiana, RS,
por R$ 15 mil.
Na raça Angus, os 31 machos vendidos somaram R$
257.700,00. Já as fêmeas da

raça foram 92, num total de
R$ 398.700,00 – média R$
4.333,70. O número de novilhas
arrematadas foi de 48. As vendas desses exemplares chegaram a R$ 79.200,00 – média
R$ 1.650,00. O evento foi conduzido pela BC Leilões, tendo no
comando do martelo o leiloeiro
Fábio Crespo.
Para a presidente do Núcleo
de Criadores de Aberdeen Angus
de Alegrete, Ana Luiza Alves, o
resultado é um indicativo de que
a crise está sendo deixada para
trás. “Foi um leilão com excelentes animais e bons preços”,
declarou a criadora.
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Mondadori preside CDT do Ultrablack

O

zootecnista Tito Rubens
Mondadori,
inspetor
técnico da Associação
Brasileira de Angus, baseado
em Promissão, SP, é o primeiro presidente do Conselho
Deliberativo Técnico da nova
raça Ultrablack. Seu nome
foi indicado pela diretoria da
Associação Brasileira de Angus no início de agosto e eleito para o cargo em reunião
realizada pela entidade no
dia 30 de agosto, no parque
de exposições Assis Brasil,
em Esteio, RS, durante a realização da Expointer 2017.
De bom grado ele já assumiu
a nova missão, e agora se
dedica ao desenvolvimento
do trabalho em prol da nova
raça no Brasil.
A raça Ultrablack surge
para dar continuidade ao cru-

zamento industrial e para a
maior eficiência reprodutiva
das fêmeas F1 Angus. Segundo Mondadori, no momento
mais imediato, a nova raça
deverá ser utilizada através
do uso de sêmen ou de touro
na cobertura das fêmeas F1
Angus/Nelore, que hoje estão
sendo largamente utilizadas
no Brasil Central como matrizes. Isso se deve à precocidade sexual e habilidade materna das mesmas e que hoje
estamos perdendo na sequência da produção do Programa
da Carne Angus Certificada,
pois atualmente são utilizadas para cobertura dessas
fêmeas touros ou sêmen de
outras raças, quebrando a cadeia do programa. “Esperamos num futuro bem próximo
que, com o uso da Ultrablack,

Foto: Bruna Karpinski/Angus

que já são tradicionais do gado
Angus, o Ultrablack é um bovino dócil, com destacada aptidão materna e baixo peso ao
nascer, o que facilita a reprodução. Além disso, tem ampla
capacidade de adaptação, um
fator extremamente importante para garantir maior produtividade, especialmente no Centro-Oeste brasileiro. A carne
do Ultrablack tem alto índice
tenhamos mais e melhores É uma novidade que vem faci- de marmoreio e, a exemplo do
resultados econômicos para litar e qualificar ainda mais o produto gerado pela raça Anos produtores que venham a cruzamento industrial do Bra- gus, tem maciez e sabor difeutilizá-la”, aponta o técnico, sil, permitindo a maximização renciados.
observando que a raça é bas- do uso de genética Angus para
Toda a parte cartorial da
tante utilizada na Austrália produção de carne de qualida- raça é feita pela Associação
por sua qualidade de carne, de.
Brasileira de Angus, que foi
A raça ganhou representa- homologada pelo MAPA. Inpois tem um bom índice de
tividade entre os pecuaristas formações e registro de animarmoreio.
A Associação buscou o australianos, tradicional região mais Angus e Ultrablack, proque havia de mais moderno de criação de Angus no mundo. cure a Associação Brasileira
Seguindo características de Angus: 51.3328.9122
no mundo para cruzamento.

Carne Angus brilha no Freio de Ouro
A grande final do Freio de
Ouro, na Expointer, este ano
teve um novo sabor: a carne Angus gourmet! Porções
de cortes de entrecot Angus,
preparados pela churrasqueira Clarice Chwartzmann, foram assados e degustados por
quem circulou pelo camarote
do evento, que teve sua finalíssima no dia 27 de setembro, durante a Expointer.
Segundo Clarice, foram
servidas mais de 1,2 mil porções de carne ao público. “As
pessoas gostaram muito. Teve
quem comeu quatro, cinco
porções” disse, satisfeita, a
chef que, entre um assado e
outro, conferia a disputa acir-

rada dos cavalos na pista. A
qualidade da carne surpreendeu quem veio de fora. Os publicitários Juliana Camargo e
Marcos Gomes, de São Paulo,
aproveitaram a ocasião para
degustar a carne Angus. “Melhor que isso, impossível”,
afirmou Gomes, com uma
barquete de carne Angus na
mão.
Para a gerente comercial
da região sul do Canal Rural,
Luciane Kolbe, a degustação
no camarote foi a grande no-

Fotos: Carolina Jardine/Angus

A churrasqueira
Clarice
Chwartzmann
preparou os
cortes de carne
Angus servidos
no evento

vidade do Freio de Ouro 2017.
O projeto a churrasqueira,
com a participação de Clarice Chwartzmann, e a parceria
com a Associação Brasileira
de Angus proporcionaram ao
Freio de Ouro 2017 um espaço diferente de relacionamento entre os parceiros do projeto e os criadores de cavalos
Crioulo. “Unimos dicas mais
técnicas com entretenimento,
combinação que foi um sucesso. E esperamos repetir
nas próximas edições”, disse
Luciane.
A ação do Programa Carne Angus Certificada no Freio de
Ouro teve início neste ano e foi realizada
em várias etapas do
campeonato, porém,
nunca com tanto público presente. “A parceria da Angus com o Freio
de Ouro alia a alta qualidade
de função do cavalo crioulo
à excelência da carne Angus.
Um casamento alicerçado em
genética que só poderia dar
muito certo”, destacou o gerente do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros.

Happy Hour Gourmet
O Programa Carne Angus Certificada sempre
prepara novidades para a
Expointer. Este ano o destaque ficou com o Happy
Hour Angus Gourmet! Foram eventos gastronômicos onde a carne de alta
qualidade Angus foi o centro das atenções. Na primeira noite, no dia 28 de
agosto, na Casa da Angus,
no parque, a iniciativa correu por conta da Associação Brasileira de Angus e
da Cotripal, com apoio da
Tramontina.
A churrasqueira montada na varanda do estande
foi pilotada pela chef Clarice Chwartzman. E no dia
seguinte, os chefs Rogério
De Betti e Clarice dividiram as grelhas, fazendo
da apresentação um momento único que mesclou
o autêntico churrasco gaúcho ao inusitado sabor dos
cortes Dry Aged. E tudo
com degustação garantida
aos participantes.
Criador do consagra-

do evento “Churrascada”,
Rogério De Betti preparou
os cortes maturados a seco
vindos diretamente de São
Paulo. “O mercado brasileiro está conhecendo esse
novo tipo de produto que
já tem mercado garantido
em estados como São Paulo e em outros países como
Austrália”, ressaltou o gerente do Programa Carne
Angus, Fábio Medeiros.
Entusiasta da carne de
qualidade, De Betti adquire animais com genética
Angus diretamente em fazendas de todo o País para
produção das iguarias vendidas em suas boutiques
na cidade de São Paulo.
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Dias de campo reúnem os criadores

E

m dia de campo que realizou em 16 de setembro
em sua sede, a Cabanha
Soldera, de Panambi, RS, recebeu um grupo de quase 400
pessoas entre criadores, técnicos e interessados pela raça
Angus. E apesar da chuvona,
que inundou os campos, a programação e a qualidade dos
animais apresentados pela premiada cabanha compensaram
o esforço dos participantes.
Mais de uma centena de
exemplares selecionados foram
expostos ao exame dos visitantes, incluindo os campeões rústicos da Expointer 2017 e da
Exposição Nacional de Santa
Maria. “Ficamos muito satisfeitos com a acolhida das pessoas que compareceram, com
as palestras e apresentação de
nossos animais”, declarou o
sócio proprietário da cabanha,
Dilvani Soldera, o Didi.
Durante o evento, a coordenadora regional do Programa
Carne Angus Certificada, veterinária Ana Doralina Menezes,
apresentou palestra sobre as
vantagens do abate certificado para a pecuária e para os
selecionadores de genética Angus. Segundo a técnica, mais

do que as bonificações pagas
pelas indústrias, o uso da raça
permite ganhos consistentes de
competitividade dentro da porteira. Já o inspetor técnico da
Angus e criador da raça, veterinário Flávio Montenegro Alves (que foi jurado da raça este
ano na Expointer), falou sobre
os passos importantes para o
manejo de touros.
Cotripal
O Programa Carne Angus
aproveitou para entregar um
certificado do Programa ao
gerente de indústria da Cotripal, Roque Andreola, e ao supervisor do frigorífico, Cleber
Lunardi, em função do bom
trabalho realizado com a marca Angus Supreme. A Cotripal
é parceira do Programa Carne
Angus desde 2013, abatendo

animais certificados em Panambi, RS.
Em São Chico
São Francisco de Paula, na
serra gaúcha, foi palco para
o 1º Dia de Campo Angus da
região. Em 12 de agosto, na
Fazenda D’Santo Antônio
(Casa Branca), propriedade de
Ricardo Marques e família, o
evento contou com um público superior a 200 visitantes. O
objetivo do encontro foi divulgar a raça Angus e o trabalho
da propriedade na produção
de touros. A D’Santo Antônio
conta com um plantel de 700
cabeças, sendo 300 da raça
Angus, e dessas 200 são fêmeas selecionadas em produção.
As vantagens para a criação da raça foram destacadas
através das palestras do ve-

terinário do Programa Carne
Angus, Gabriel Beltrão, e do
inspetor técnico da Angus, veterinário Fernando Velloso.
Beltrão destacou a qualidade
e o processo de certificação
da carne Angus, detalhando
os benefícios do Programa e
os critérios de padrão racial
empregados pela Angus, o que
garante valores diferenciados
para os criadores. Ele também salientou a parceria do
Carne Angus com o frigorífico
Zimmer, que vem colaborando com os produtores locais.
Já Fernando Velloso fez uma
apresentação sobre o histórico
e detalhes do manejo da raça,
esclarecendo dúvidas dos participantes.
Após as palestras houve
uma demonstração dos lotes
da propriedade e também a

venda de touros Angus. Foram
negociados 30 exemplares à
média de R$ 8,5 mil. Outros
30 topuros se venderam após.
Ricardo Marques destacou
que o sistema de produção da
fazenda permite que as fêmeas sejam inseminadas aos 15
meses.
Ao meio dia foi servido um
assado com carne Angus fornecida pelo frigorífico Zimmer.
Dom Pedrito
Outro dia de campo concorrido foi realizado em Dom
Pedrito, RS, na Fazenda da
Barragem, no dia 29 de setembro. O proprietário, selecionador de Angus Fernando
Flores Cardoso, recebeu criadores, técnicos e interessados
na raça e mostrou a qualidade
de seus animais.

ExpoPrado, qualidade e volume em pista
Mais de 220 animais de
alta genética e filas finais de
arregalar os olhos do jurado
foram o ponto alto da ExpoPrado 2017, realizada em meados de Setembro, em Montevidéu, Uruguai. Como exemplo,
antes indicar o grande campeão, o jurado Rodrigo Fernández comentou: Venho ao Prado
desde 1992, mas esta é a melhor fila de machos que vi no
Uruguai. Em seguida, apontou
o vencedor, um touro da Cabanha Los Macachines, da Sociedade Ganadeira El Yunque,
departamento de Cerro Largo.
O grande campeão é de produção própria, filho de Capo,
um touro grande campeão da
Expo Prado 2015, utilizado
no sistema IATF em vacas da
cabanha, entre as quais a mãe
do grande campeão. O jura-

do destacou que é necessário
acreditar no Angus uruguaio.
“Usamos Angus argentinos e
norte-americanos, mas aqui
temos touros-pais espetaculares, não só para produzir novilhos, mas também para gerar
campeões do Prado”, assinalou.
O Reservado de Grande
Campeão foi um touro vermelho apresentado pela Cabanha
El Cerro, da família Viganó.
Já o Terceiro Melhor Macho
foi um reprodutor da Estância
Las Rosas SRL. O presidente da Associação Brasileira
de Angus, José Roberto Pires
Weber, esteve presente ao julgamento.
Nesta ExpoPrado 2017,
a Cabanha Bayucuá teve dois
motivos para comemorar:
Afinal, há exatos cem anos a

Bayucuá conquistava seu primeiro grande campeonato na
principal mostra uruguaia. As
fêmeas, este 2017 ficará marcado pelo grande campeonato,
conquistado com a campeã
vaquilhona maior, motivo de
orgulho para o casal Carlos
Guinovart e Maria Mattos,
proprietários do estabelecimento.
O jurado Rodrigo Fernández apontou a vencedora de
“uma fila extraordinária de
fêmeas, à altura das principais
mostras do mundo. Faria boni-

to também na pista de Palermo”, afirmou à imprensa local.
Já María Mattos destacou
que gostaria que todas as suas
vacas fossem como a Grande
Campeã. A renomada cabanha
uruguaia já vinha do sucesso na
Expointer 2017, duas semanas
antes, quando conquistou alguns dos principais prêmios na
Exposição de Rústicos Angus,
em Esteio. De fato, a grande
campeã é compartilhada com
o também famoso criador argentino, Horacio Gutiérrez,
proprietário da Cabaña Três

Marias, e com a empresa Genetics Leaders. A Reservada de
Grande Campeã foi apresentada por San Gregorio Ganadera Ltda, do departamento de
Soriano, e a Terceira Melhor
Fêmea exposta também por
Cabanha Los Macachines, de
Sociedad Ganadera El Yunque.
Remates
O Grande Campeão Aberdeen Angus da Expo Prado
2017 alcançou o melhor valor
dos remates da mostra - US$
35.000, com a venda de 50%
por US$ 17.500 (cerca de
56.000,00 com o dólar a R$
3,20, para as empresas Fertigen y Agronorte. Com grande
agilidade, tendo ao martelo o
escritório MegaAgro, as vendas atingiram valores entre
US$ 3.200 e US$ 5.100.
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Vianna: sonho que dá lucro
No Rio Grande do Sul, a maioria dos produtores
rurais de grande porte seguem um negócio
que há décadas pertence à família. Terras dos
tempos dos bisavôs ou até antes, que ganham
continuidade do trabalho a cada geração. E
no Sul o Angus já é velho conhecido. Mas no
centro do País, o perfil é um pouco diferente.
Temos em maior número quem, de outros
setores da economia, opta por empreender no
campo. Um sonho antigo, que finalmente pode
ser realizado. Pois Paulo Sérgio Correa Vianna
é uma destes sonhadores. Novato criador de
Angus, mas empresário afiado e com tradição
no ramo farmacêutico, viu na raça britânica
uma possibilidade rentável de atuação no
crescente mercado bovino. O nome de sua
propriedade: Angus Terras de São José!

Fotos: Acervo particular

Paulo Vianna e suas matrizes prenhas

Por Marina Corrêa

E

mbora, quando menino, exato um ano, passou a investir
Paulo frequentasse terras e a criar gado Angus.
Formado em Direito, o eminterioranas de familiares,
não foi nelas que deu o start presário diz ter identificado
a seu trabalho no mercado do muito cedo seu gosto pela vida
agro. Depois de muitas férias no campo. “Eu era aquele meescolares andando a cavalo, fre- nino que gostava muito de coiquentando currais, empoleirado sas ligadas à natureza: olhava
em tratores acompanhando a os pássaros, analisava as árvocolheita de café, no final da dé- res, me agradava o cheiro da
cada de 1980 Vianna comprou chuva tocando a terra, o campo.
18 hectares de terras, para criar Não poderia ter sido diferente,
cavalos (uma paixão antiga), embora minha formação não
no interior de São Paulo. Deu tenha sido essa”, relata ele.
tão certo que o empresário se
Pela porta da frente
tornou referência na criação de
“Começar com o Angus foi
Mangalarga Marchador. Foi o
primeiro passo solo na criação entrar pela porta da frente da
de animais, que só cresceu com pecuária”, afirma Paulo Viano passar dos anos, agregando na, convicto de sua escolha por
criação de ovinos em 2011 e, há esta genética. O objetivo da

Foto: Eduardo Fehn Teixeira/Agência Ciranda

Com Tito Mondadori e Rednilson Góis, no Leilão Casa Branca

criação de bovinos é voltado
para a produção e comercialização de touros. Hoje seu plantel de Angus já conta com 250
receptoras e 12 doadoras, tudo
escolhido a dedo, e a partir de
informação técnico, de quem
realmente entende do riscado. A previsão de nascimentos
provenientes dessas doadoras
é agora em outubro. A fazenda
está localizada na região Noroeste de São Paulo, próxima a
São José do Rio Preto.
Aos 64 anos, Vianna divide
seu tempo entre a fazenda e a
indústria químico farmacêutica, em Indaiatuba, SP. Quando
está no campo, gosta de andar
por longos períodos recorrendo sua propriedade montado
em seus melhores exemplares
Mangalarga, e pensando em
questões da vida. Caminhar
também é seu forte: com frequência, Paulo pode ser visto
caminhando
tranquilamente
pelas largas avenidas da fazenda, rodeadas por altos eucalip-

tos e ador- gus, que da assessoria à fazennadas por da até hoje.
“A pecuária brasileira é recercamento
de madei- conhecida mundialmente por
ra branco estar na vanguarda da tecno(coisa de logia, com ferramentas que asquem cria seguram produzir animais com
comprovadamente
c a v a l o s ) , genética
que inter- superior. Dentro deste espírito
calam lu- buscamos implementar cruzam i n á r i a s mentos cuidadosamente avaliados para obtermos produtos
estilo vintage.
Já quando está na cida- funcionais que atendam as mais
de, prefere usar o tempo livre diversas situações de nossos
para ler e assistir filmes. Um clientes”, destaca o selecionade seus seis filhos o acompanha dor.
nas atividades no campo. “A
Bem-estar animal
pecuária era sonho acalentado
Paulo Vianna até já projepor muito tempo. Analisando
as diversas raças existentes na tou: sua meta da produção de
bovinocultura, a que mais me bovinos é de 190 machos por
chamou a atenção foi a Angus, ano. A venda de sêmen também
pelo desempenho, a precocida- está nos planos da fazenda. E
de e o rendimento. Escolhida ele considera que as questões
a raça, o passo seguinte seria da modernidade e funcionalidaorganizar as ideias e colocá-las de das instalações e do manejo
em prática. “Com a Angus, en- responsável com os animais são
trei na pecuária pela porta da fundamentais para atingir essa
frente, e tive como cicerone o meta.
A fazenda prioriza um maamigo Paulo Marques, da Casa
Branca Agropastoril. Marques, nejo racional sem stress. “Acaque é um dos mais respeitáveis bamos de implementar um treiselecionadores no País, me ofe- namento denominado Criando
receu e apoiou um projeto de Conexões - trabalhando junparceria”, conta Paulo. O ami- tos para o bem-estar animal
go lhe indicou ainda um técnico, - Manejo Racional de Bovinos,
Rednilson Moreli Góis, um es- promovido pela MSD Divisão
pecialista em FIV consagrado Animal e ministrado pelos veno Brasil e inspetor técnico da terinários Guilherme Rother e
Associação Brasileira de An- Adriana Tunin.
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Desconstruindo
o entrecot
Fotos: Divulgação

Por Roberto Majo de
Oliveira, o Bebeto

“C

om muita honra recebi o convite para
ocupar o espaço
desta coluna nesta edição
do Jornal Angus@newS. No
dia 23 de agosto deste 2017
o Fazenda Barbanegra, em
Porto Alegre, RS, completou
10 anos de idade.
É importante reconhecer que desde que firmamos
a parceria com a Associação Brasileira de Angus e
seu Programa Carne Angus
Certificada, nos tornando o
primeiro restaurante “licenciado Angus” no Brasil, o
padrão da nossa carne melhorou muito. Em resumo,
a partir daquele momento
começamos a nos preocupar
efetivamente com o trabalho
que nos compete dentro desta
complexa cadeia – o de assar

dor, com apenas um corte de
carne, ofereça duas texturas
a carne. E como não sou um de carne completamente dischef de formação, mas apenas tintas para o seus comensais.
um advogado que gosta de Chamaremos esta experiênfazer churrasco, resolvi ofe- cia de “desconstruindo o enrecer a vocês, leitores do An- trecot”!
gus@newS esta receita, com
A principal tarefa é comuma sugestão muito simples, prar uma boa peça de enmas que faz bastante sucesso trecot Angus certificado. O
com os meus amigos.
passo seguinte será separar
Esta ideia além de práti- a capa (também chamada ceca, possibilitará que o assa- lha) do miolo. Feito este traBebeto e seus dois entrecots

trecot ou celha é uma batata
frita cortada grosseiramente
com casca.
O passo seguinte é trabalhar o miolo do entrecot que
sugerimos, e fatiá-lo em bifes
de aproximadamente dois dedos de espessura. Estes medalhões deverão ser assados
em fogo bem forte e 5 minutos de cada lado devem ser
balho de separação da peça a suficientes para que a carne
ideia é oferecer um verdadei- possa ser servida ao ponto.
A sugestão de acomparo menu degustação com dois
pratos elaborados a partir do nhamento para este segundo
corte é grelhar cebolas em
mesmo corte.
Pegaremos a capa e as- rodelas em uma chapa de fersaremos inteira temperando ro até ficarem bem douradas.
Para a sugestão acima,
apenas com sal parrillero. A
carne deve ser salgada ape- utilizamos uma peça de ennas na hora em que vamos co- trecot de aproximadamente
loca-la na grelha. A tendên- 2,5 kg, o que servirá tranquicia é que esta peça inche um lamente seis pessoas.
Um abraço e um bom aspouco ao colocarmos ao fogo.
Assim sendo, ela necessita de sado a todos!
mais ou menos 10 minutos de
cada lado para ser servida ao
ponto.
Chef e proprietário do restaurante
A sugestão de acompa- Fazenda Barbanegra,
nhamento para a capa do en- Porto Alegre, RS

Vem aí a Angus Beef Week
De 11 a 19 de novembro
acontece em São Paulo, SP, a
Angus Beef Week, um movimento da cadeia produtiva da carne bovina, que visa aumentar a
percepção dos centros urbanos e
dos consumidores em relação à
qualidade e origem da carne bovina brasileira. A promoção é do
Terraviva Eventos e da Associação Brasileira de Angus, e terá
a participação de diversos restaurantes com pratos desenvolvidos a partir de cortes especiais
Angus produzidos especialmente
para a data. O evento se realiza
paralelamente ao InterCorte, um
dos principais eventos da cadeia
produtiva da carne bovina, de 15
a 17 de novembro, no WTC.
“A carne bovina estará em

evidência na cidade de São Paulo, seja com a cadeia produtiva
se reunindo para discutir como
aprimorar a qualidade do produto, seja com o consumidor sendo
convidado a conhecer mais sobre
esse setor e a saborear diferentes cortes da raça Angus e suas
formas de preparo”, destaca a
diretora do Terraviva Eventos,
Carla Tuccilio. A estratégia vai ao
encontro dos projetos de expansão da raça. “A Angus viu a Beef
Week como uma fantástica oportunidade de se comunicar com o
público consumidor da cidade de
São Paulo para apresentar o que
de melhor existe em carne brasileira. Queremos mostrar que produzimos uma carne gourmet de
altíssima qualidade e excelência e

que nossa produção é sustentável,
tem qualidade e atende aos paladares mais exigentes”, ressalta o
gerente do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros.
Concurso
Em parceria com o Blog da
Carne será promovido o “Concurso Beef Week”, para eleger o
melhor prato do evento a partir
da votação dos consumidores.
Todos os restaurantes inscritos
serão avaliados quanto aos seguintes critérios: apresentação
do prato (receita inscrita), aroma, maciez e sabor da carne,
atendimento e ambiente. “O concurso foi idealizado para promover a integração dos restaurantes participantes com o público

consumidor, além de tornar a
semana ainda mais interessante
e divertida para todos os envolvidos”, explica uma das idealizadoras do Blog da Carne, Juliana
Chini. Já Mirella Cais, também
fundadora do Blog, acrescenta
que a iniciativa quer incentivar
o público a ir aos estabelecimentos e estimular o conhecimento
de novos pratos e receitas.
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