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O peso da eficiência

José Roberto
Pires Weber

Em tempos de custos calculados na ponta do
lápis, a eficiência alimentar dos animais é essencial para garantir resultados positivos à pecuária.
Pensando nos diferenciais competitivos de reprodutores melhoradores, a Associação Brasileira
de Angus inovou ao propor a seus associados um
novo teste de eficiência alimentar. Em parceria com
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a
experimentação foi concluída há poucas semanas
e seus resultados - que estão nesta edição do Angus@newS - nos trazem muitas questões à reflexão.
Mas, afinal, existe diferença expressiva entre touros
capaz de impactar a necessidade de oferta de comida no campo? A resposta a esse questionamento
que está na cabeça de muitos pecuaristas é sim. E
muito. Isso porque os avanços nas pesquisas em pecuária já nos permitem indicar qual touro obtém a
melhor conversão de alimento em carne com menor
custo à propriedade. E mais do que isso. É possível
avaliar qual deles tem potencial para produzir mais
carne de alta qualidade. Dados que foram obtidos
na prova realizada na estação de Eldorado do Sul

mas que, provavelmente, seguirão à disposição dos
criadores de Angus como forma de qualificar a seleção e ampliar a oferta de dados aos usuários.
Nos próximos anos, o uso desses campeões de
economia na obtenção de carne deve ganhar força
e colocar o Brasil em um novo patamar. Afinal, a
planilha do pecuarista não se restringe mais apenas
a questões sanitárias. As taxas de ganhos de peso e
consumo alimentar dos lotes são ferramentas base
para gerenciar investimentos e custos. Um processo cada vez mais profissional e fundamentado em
padrões matemáticos. Mais do que remuneração,
esse resultado permite ganho de qualidade. Os touros que pontearam o teste de 2018 são aqueles que
se consolidaram como econômicos no ganho de
peso e, ao mesmo tempo, eficientes nos indexadores
de espessura de gordura subcutânea e área de olho
de lombo. Tudo isso tabulado para garantir cada
vez mais excelência na mesa do consumidor.
Outro trabalho que converge nesse sentido é o
novo Índice Bioeconômico de Carcaça (IBC), lançado há poucos meses pela Associação Nacional

Fiscais de pista
Na foto de Gabriel Olivera, o casal de Quero-queros protege seu ninho e fiscaliza o trabalho do jurado na pista de Angus

de Criadores Herd-Book Collares (ANC) e pelo
Promebo e que tem a Angus como raça pioneira na
obtenção dos primeiros resultados.
E por falar em qualidade, é importante destacar a mostra de exemplares Angus apresentada
na Expointer 2018, uma feira marcada pela comemoração dos 15 anos do Programa Carne Angus Certificada. Consolidado, o projeto lançado
em 2003 firma-se no mercado pela alta padronização dos cortes e credibilidade. Gerindo o maior
programa de carnes do Brasil, a Angus segue focada em expansão e, nas próximas semanas, estará participando do Sial Paris para apresentar
mais uma vez à Comunidade Europeia o potencial do Angus do Brasil. Porque entendemos que
nosso trabalho de fomento à raça deve atender
diversas frentes. Do apoio à seleção no campo à
promoção da exportação, a Angus está sempre
ao lado do criador.
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Programa Carne Angus 15 anos

Por Alexandre Gruszynski

Uma extensa
programação
organizada pela
Associação Brasileira
de Angus marcou
os 15 anos da
implantação do
Programa Carne
Angus Certificada,
o maior e mais
importante programa
de carne de qualidade
do Brasil e um dos
mais importantes do
mundo. O programa,
carro-chefe da Angus,
ao longo desses
anos vem trazendo
inúmeros benefícios
tanto à raça, ajudando
na sua divulgação e
expansão, quanto aos
criadores, através de
uma remuneração
diferenciada pela
qualidade da carne
que produzem. E
porque não dizer
beneficiando através
dos cruzamentos
com Angus a toda a
pecuária brasileira,
que a partir daí
ganhou qualidade
de carcaça e padrão
superior de gado de
corte.

Onde tudo
começou

A

brindo fronteiras no
criatório do Angus, o
Programa Carne Angus
Certificada também buscou
mercados na comercialização
da carne certificada, tanto
nacional quanto internacionalmente, gerando marcas
e solidificando uma posição
privilegiada, quer no mercado
interno quer em nichos no exterior.
E para marcar esses 15
anos de muito trabalho, esforço e dedicação a partir de
uma ideia que deu certo e sem
a menor sombra de dúvida
continuará se expandindo e
trazendo recompensa a todos
que participam do processo,
nada melhor do que promover
um encontro, uma gira, por
onde tudo começou, os criatórios de Angus do Rio Grande
do Sul.
Assim, nos dias 14 e 15
de setembro, apear do mau
tempo (muitas chuvas), pecuaristas de várias regiões
do Estado gaúcho se fizeram
presentes nas visitas a propriedades como a Estância

Foto: Carolina Jardine/Angus

Tradição, Granja Mangueira,
Granja Quatro Irmãos e Estância Santa Eulália. Em dois
dias de visitas e palestras, celebraram a data e adquiriram
conhecimento através das palestras dos especialistas convidados para o evento. Foram
palestrantes o veterinário Sér-

Foto: Alexandre Gruszynski/Ciranda

Caravana de produtores em visita às propriedades gaúchas

gio Faulstich, a coordenadora
do Promebo, Fernanda Kuhl,
a professora da Universidade
Federal de Santa Maria, Luciana Potter, a pesquisadora
da Embrapa, Elen Nalerio e
o gerente do Programa Carne
Angus Certificada, Fábio Medeiros.
Na Tradição, os
dados e o vistaço
A gira iniciou no dia 14 na
Estância Tradição, em Santa
Vitória do Palmar. A propriedade pertence à Parceria Rotta Assis, que trabalha num sistema de rotação entre lavoura
e pecuária, numa propriedade
de 900 hectares. Entre 200 a
250 hectares são utilizados
para a lavoura. O restante serve de pasto para a pecuária.

O anfitrião, Rogério Rotta
Assis (Palinha) e sua família,
recepcionaram condignamente os cerca de 150 visitantes
com um café da manhã reforçado com pães, bolos, biscoitos e outras guloseimas.
Falando para o Angus@
newS sobre seu sistema de
criação de Angus, Palinha
destacou que o foco da propriedade é produzir genética:
“produzir matrizes, animais
que vão produzir matériaprima para o Programa Carne
Angus Certificada”, destacou
o pecuarista. Sobre o Programa Carne Angus, Palinha enfatizou que hoje é o diferencial
que o produtor tem. “É o plus
na propriedade. O Programa
é muito organizado e o mais
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consolidado. O top entre todas
as associações de raça do País
e não tem como não dar certo,
porque a marca Angus é muito forte, é a melhor carne do
mundo”, assinalou.
Após o café da manhã, todos se reuniram na parte externa do galpão, onde o gerente do Programa Carne Angus
Certificada, Fábio Medeiros,
deu início à programação do
evento. Fábio agradeceu a
família Rotta Assis pela acolhida e também ao presidente
do Núcleo Sudeste do Angus,
Luiz Renato Leite (Nanato).
Em seguida passou a palavra
ao titular da Estância Tradição. Palinha iniciou agradecendo a presença de todos ...
“gente que veio de longe, de
várias partes do Estado e não
mediram distâncias para estar
aqui, comemorando e lembrando o início do nosso Programa
de Carne Certificada. Então
quero aproveitar para trocar
ideias e experiências sobre a
nossa raça, e mostrar como
nós da Estância Tradição trabalhamos o gado”.
Ele destacou que a pecuária
é o foco principal da proprie-

Rogério Assis, o Palhinha, em sua Estância Tradição

dade: “a produção de touros
é como uma fábrica. O animal
tem que ser bem estruturado,
ter boas patas e costelas. Tem
que sair um animal forte que
pese. Para isso temos melhoramento genético, sem o qual
não se consegue nada.” Destacou que o Angus da Tradição é
um Angus Nacional. “Nossos
touros são filhos de touros da
própria estância”. Disse que
nas matrizes usam o relatório
de ventres. “Nos preocupamos com a habilidade materna
porque isso dá leite, dá quilos
de carne. Com isso formamos
um lote de vacas padrão porque nosso objetivo é produzir
carne. Os programas de bonificação hoje dão um plus para
essa carne. Nós também estudamos o Promebo para avaliar
a terneirada e também usamos
os nossos olhos, o famoso vistaço. “As duas coisas tem que
funcionar juntas, não basta
apenas olhar os relatórios, o
criador tem que usar também

a sua visão para analisar o
gado e aí associar com os relatórios”.
Na monta usamos de quatro a cinco touros de repasse e
de quatro a cinco de terminação. Temos de 80% a 90% de
prenhez na propriedade com
bom manejo e alimentação.
Ração e suplemento não são
comida. Temos que dar pasto
para o gado. Com isso desmamamos terneiros aqui com 270
a 280 kg em campo nativo”, finalizou Palinha.
Em seguida convidou a todos para uma visita aos animais, para que vissem in loco o
que a estância produz.
A Estância Tradição tem
um plantel em torno de 200 a
250 matrizes e comercializam
cerca de 60 reprodutores e
matrizes nos seus dois remates
principais no mês de Outubro:
o “Só Angus” e o “Só Angus
Mergulhão”, junto com as cabanhas associadas Santa Joana, Santa Amélia e Albardão.

Na Mangueira, palestras
e um assado amigo
Concluída a visitação aos
animais da Tradição, toda a
comitiva se dirigiu à Granja
Mangueira, também no município de Santa Vitória do
Palmar, RS. Nesta propriedade os visitantes assistiram
a primeira palestra do evento - Manejo de Pastagens
Cultivadas para produção de
Novilhos de Qualidade. O palestrante foi o médico veterinário, Sérgio Faulstich. Formado em 1995, o profissional
se especializou no tema das
pastagens e iniciou explicando quais os ambientes adequados à produção de pastagens para os animais.
Disse que o terreno tem que
ter potencial para ser utilizado como lavoura. “Os terrenos
bons para pastagens tem que
ser áreas agrícolas ou agricultáveis. É preciso analisar as
qualidades do solo, químicas,
físicas e o relevo. Tem que conhecer o clima da região, saber
a precipitação anual”, assinalou.
Em seguida, apresentou
um mapa da pluviometria
nas diferentes regiões do Rio
Grande do Sul. Continuou explicando tecnicamente que, “o
pasto tem boa capacidade de
interceptação da energia solar
quando atinge 12,5 cm de altura. A partir daí já se pode
colocar o gado. É quando começa a dobrar a haste”, explicou. Faulstich esclareceu que
os animais com baixa oferta
de forragem precisam de dez
a 12 horas pastando. Já os
animais com alta oferta de
forragem precisam de sete a
oito horas.
Outro dado importante, de

acordo com o palestrante, é
que as pastagens têm que estar
integradas com a soja, ou com
o arroz. “Tem que ter um plano forrageiro porque o azevém,
o trevo branco e o cornichão
planta-se na resteva do arroz”,
concluiu o veterinário.
O Promebo e a
produção de novilhos
Na sequência, a coordenadora do Promebo, veterinária
Fernanda Kuhl, destacou o
tema “Impacto do Promebo
na Produção de Novilhos Angus”. Ela iniciou a palestra
lembrando que o Programa
tem mais de 40 anos de trabalho em avaliações técnicas de
animais, com análise dos animais de forma objetiva e subjetiva, mostrando os escores dos
exemplares e o que eles podem
produzir.
“Trabalhamos com ultrassonografia de carcaças. O
Banco de Dados do Angus tem
mais de 452 mil animais avaliados desde 1974”, destacou
Fernanda. A técnica informou
também que neste ano já foram realizadas mais de 16 mil
avaliações de Olho de Lombo
e 14.760 avaliações de espessura de gordura: 50% dos
animais Angus registrados são
avaliados no Promebo.
“Para o criador, o Promebo gera relatórios que podem
ser analisados para buscar animais que supram suas necessidades do rebanho, melhorando
os plantéis da propriedade”,
finalizou. Na conclusão dos
trabalhos da manhã, a Granja Mangueira recepcionou os
participantes com o almoço e
um baita assado, tudo em clima de muita amizade.
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e a produção anual da pecuária de corte chega a 730 mil
kg. Em uma área de 220 hectares são mantidas 427 fêmeas com peso médio de 380 kg
que vão para IATF. Com isso
é obtido um índice de prenhez
de 68%. São usadas duas IATFs, mais repasse com touros.
Na Quatro Irmãos,
Se a fêmea de 14 meses não
duas mil vacas
emprenhar, é imediatamente
À tarde, a comitiva cada retirada do sistema.
vez mais encorpada se dirigiu
A parição ocorre aos 24
para a Granja Quatro Irmãos, meses. Os terneiros são desno município de Rio Grande, mamados aos seis meses e reRS. A Granja pertence ao Gru- cebem suplementação de 1%
po Josapar, Joaquim Oliveira por peso vivo. A propriedade
Participações, e se constitui trabalha com ciclo completo.
numa das maiores indústrias As matrizes parem até a terde alimentos do País, com ceira cria e depois vão para o
uma trajetória de mais de 90 descarte.
anos dedicados às atividades
Finalizando suas informaagropecuárias. Na proprieda- ções, Anderson destacou que
de visitada, uma das quatro investimento em alimentação
que compõem o complexo, a significa retorno garantido.
comitiva foi recebida pelo ge- A propriedade utiliza 6.500
rente de pecuária de corte do hectares para o plantio de
grupo, Anderson Pueblo, que arroz e 2.650 para o cultivo
de pronto falou sobre as infor- da soja. Terminada a explamações mais relevantes acer- nação do gerente da pecuária
ca do sistema de criação.
de corte da Quatro Irmãos, a
A granja, com uma área de comitiva foi conduzida para a
24 mil hectares, mantém um pastagem, para ver de perto
rebanho médio de 3.600 ani- os animais.
mais, com duas mil vacas na
O que se viu foi um rebacria. A pecuária de corte uti- nho de novilhos Angus pretos
liza entre dois a três mil hec- extremamente parelhos, com
tares da propriedade com pas- mais de 600 animais, numa
tagens cultivadas. As fêmeas demonstração magnífica do
são entouradas aos 14 meses sistema de produção da QuaJoaquim Mello e o capricho da Cabanha Santa Eulália
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Eventos reuniram cerca de 300 pessoas

tro Irmãos, que encheu os
olhos de todos os presentes. E
com isso foi encerrada a programação do primeiro dia do
evento.
Na Santa Eulália,
beleza e capricho
No dia 15 pela manhã
a comitiva, agora somando
mais de 300 pessoas, representando a comunidade Angus de cerca de 15 municípios
gaúchos, se reuniu na sede da
Santa Eulália Agropecuária,
a tradicionalíssima Cabanha
Santa Eulália.
A propriedade do selecionador de Angus Joaquim

Francisco Bordagorry de Assumpção Mello está localizada no interior do município de
Pelotas, RS, e verdadeiramente impressionou a todos pela
beleza e capricho de suas instalações, dos seus campos de
pastagens cultivadas com azevém e igualmente pela qualidade do gado Angus.
São colinas e planícies
de um verde intenso, onde os
plantéis de novilhos, matrizes
e fêmeas para entoure pastam
tranquilamente, em piquetes
separados. Um dos pioneiros
do então projeto Carne Angus
Certificada, Joaquim Mello
sempre foi um incentivador e
mais tarde dirigiu o Programa
Carne Angus Certificada e foi
também presidente da Associação Brasileira de Angus,
quando afirmava: “O Carne
Angus é o pilar da Angus no
Brasil”.
“Eu sempre fui adepto da
filosofia de que gado tem que
ser produtor de carne de qualidade. E com esse pensamento, ainda nos anos de 1979
e 1980, eu já produzia gado
selecionado, com carcaças de
qualidade superior, para abate no então famoso frigorífico
Cicade”, relembrou.
A Agropecuária Santa Eulália é formada por três propriedades. A sede, Santa Eulália, em Pelotas, a Fazenda
Santo Antônio, no município
de Tapes, RS e a Estância das
Taleiras, em Pedras Altas, RS,
estas duas sob os cuidados

dos filhos de Joaquim. “Nós
trabalhamos em torno de mil
a 1.200 novilhos por ano. Todos os nossos animais são alimentados unicamente a pasto.
Não utilizamos suplementação e o nosso plantel Angus
tem como objetivo produzir
touros melhoradores de rebanhos”, sintetizou Mello.
A tradição da Santa Eulália no criatório Angus é antiga.
A família do Joaquim Mello
já criava Angus no Uruguai
em fins de 1800 e o avô dele
trouxe gado Angus para a região de Pelotas ainda naquela
época. “Mas hoje a estância
está mais agrícola do que pecuária, porque tem uma condição muito boa para o plantio
da soja, que iniciei em 1972 e
isto acabou sendo um negócio
muito importante para nós”,
informou Joaquim. Por outro
lado, a integração lavourapecuária vai ao encontro do
que preconizam os especialistas em alimentação bovina.
Para se obter um resultado
altamente positivo no criatório deve-se colocar o gado na
resteva da colheita e depois
plantar pasto. “É exatamente
como fazemos aqui na Santa
Eulália”, observou.
Questionado sobre quais as
perspectivas para o futuro do
Programa Carne Angus Certificada, com toda uma vida e
experiência dedicadas à raça
Angus, Joaquim Mello simplesmente afirma: “o futuro
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só pode ser cada vez melhor”.
Após a visita da comitiva aos
piquetes para avaliar animais
e pastagens, grande parte debaixo de chuva, mas sem que
isto tirasse o ânimo dos participantes, todos se reuniram
num dos pavilhões da propriedade para assistir a mais palestras.
O tempo voa e o
resultado chegou
O primeiro palestrante foi o
gerente nacional do Programa
Carne Angus Certificada, Fabio
Medeiros. Ele destacou os 15
anos de sucesso do Programa e
a rapidez da passagem do tempo. Lembrou que no começo os
produtores se perguntavam, se
seria possível produzir carne
de qualidade no Brasil numa
época em que não havia marcas de carne. Lembrou também
que o Angus chegou ao País em
1890, importado da Inglaterra,
e desde 1906 se cria gado de
qualidade aqui conforme prova o livro de registros da ANC,
aberto naquele ano.
“E hoje temos muitas marcas de qualidade, o Angus é

A partir dos 20 pioneiros
em 2003, o Programa Carne
Angus conta hoje com mais
de 5 mil produtores no País
uma delas. Mas todo o nosso
sucesso só foi possível com
muita seriedade, confiabilidade
e o trabalho que empregamos
para chegarmos no patamar
em que estamos”, salientou
Medeiros.
Ele lembrou do Primeiro Plano Piloto para certificação da carne de qualidade
com o frigorífico Riopel, de
Pelotas, que acabou não vingando. Lembrou do acordo

com o frigorífico Mercosul e
com o Grupo Zaffari, marcos
importantes na histórica da
trajetória que culmina com as
celebrações desses 15 anos de
intensa dedicação.
“Hoje o novilho Angus vale
10% mais que o novilho comum, resultado da certificação
de todo o processo de produção que é 100% controlada
pela Angus. Dos 20 pioneiros
que iniciaram a caminhada em

2003, hoje somos mais de cinco mil produtores em todo o
Brasil”, comemorou Fabio.
Segundo ele, é uma cadeia
estruturada. Mais de 20 marcas hoje levam a assinatura da
Angus. Temos 40 unidades cadastradas e atividades em 12
estados, com 460 mil animais
abatidos no ano passado. O número de bezerros com genética
Angus hoje no Brasil supera os
3,5 milhões e já exportamos de
4 a 5% do que produzimos, finalizou Medeiros, ressaltando
que os protagonistas de todo
esse processo e sucesso são os
produtores Angus.
Genética é importante,
mas não é tudo
A pesquisadora Elen Nalerio, da Embrapa Gado de Corte, de Bagé, RS, na sequência
falou sobre “o efeito da genética na qualidade da carne”.
Elen mostrou os trabalhos que
são feitos na análise da carne
e as avaliações que daí resultam. Salientou que a produção
de carne de qualidade deve ser
uma prioridade, atingindo a todos os mercados independente
de classe social. Disse que o
fator genética é fundamental,
mas o mais importante é o
produtor se focar na manutenção e melhoramento constante
dessa genética.
“A genética é o primeiro
dos fatores, acompanhado pelos efeitos ambientais, assim
como a produção, o abate e o

processamento da carne. Tudo
isso se reflete na qualidade do
produto final. A genética representa 30%. Os fatores ambientais que influem na qualidade da carne, maciez, sabor,
representam 70%”, enfatizou
a pesquisadora. Na ocasião
Elen Nalerio deu uma dica
para os criadores. “Produtor
que se preocupa com a qualidade da carne deve se preocupar também com a qualidade
do abatedouro”, alertou.
A pesquisadora destacou
que o sistema de carne de gado
é muito diversificado, por isso
a dificuldade em se conseguir
uma padronização como ocorre, por exemplo, com a carne
de frango. Citou como exemplo
a alimentação do animal, como
as carências nutricionais em
determinados períodos da sua
vida podem afetar a qualidade
da carne que produz, gerando
mais ou menos gordura ou até
ausência dela e graus de gordura diferenciados que não
produzem o marmoreio uniforme tão apreciado pelos consumidores.
Intensificação:
uma necessidade
Já a professora do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), Luciana Pötter, falou sobre a “Intensificação do
Plano Nutricional em Sistemas de Terminação de Bovinos

>>>
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Fotos: Alexandre Gruszynski/Ciranda

no RS”. Sinteticamente a técnica explicou que na pecuária
de corte intensificar significa
produzir mais na mesma área.
Luciana enfatizou três pontos principais no processo de
intensificação: 1) A importância de os criadores aumentarem as áreas de pastagens,
conseguindo com isso um adicional significativo de alimento
para os animais; 2) Fazerem
uso da suplementação, como
uma forma de assegurar que o
gado tenha todos os nutrientes
de que necessita para o seu desenvolvimento e ganho de peso,
e 3) Confinar. Destacou que
níveis altos de suplementação
representam de 25% a 30%
da dieta dos animais.
No caminho certo
Este encontro de produtores
para comemorar os 15 anos do
Programa Carne Angus Certi-

Luciana Pötter: ampliar pastagens e fazer suplementação

ficada é um importante marco
na trajetória da raça, declarou
Ana Doralina Menezes, coordenadora da equipe técnica
do programa. “Chegamos aqui
com a estrutura que formamos
e os resultados que estamos obtendo nos surpreendem a cada
momento. Este é um belo trabalho. O produtor reconhece que a
raça agrega valor à produção.
Tivemos momentos difíceis nessa trajetória, mas hoje todo o
esforço valeu a pena. A bonificação na carne certificada já
alcança os 10%. Para o futuro
vamos procurar novos parceiros, novos cortes, novos produtos e replicar atividades como
essa aqui no Rio Grande do Sul.

A nova meta do Programa
é certificar um milhão de
cabeças ao ano e se tornar a
melhor carne gourmet
Foto: Carolina Jardine/Angus

Os produtores se interessam
pela raça, vêem o resultado do
criatório Angus em diferentes
sistemas, vêem os resultados da
genética da raça em diferentes
sistemas. Tudo isso mostra que
estamos no caminho certo e os
criadores se sentem integrados
dentro do programa e eles sentem que estamos próximos do
produtor. Este tipo de evento é
para todos, até para os que não
são sócios da Angus, mas produzem carne Angus”, sintetizou
a coordenadora, também uma
das pioneiras.
Um evento nota 10
O gerente de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, avaliou
como extremamente positivo
o encontro de produtores para
comemorar os 15 anos do programa. “Tivemos um público
gigante, gente de várias partes
do Estado que vieram visitar
as propriedades que fazem
nossa genética. As palestras

Fabio Medeiros apresentou um balanço dos 15 anos do programa

todas muito bem estruturadas
por especialistas que conhecem muito bem os assuntos. E
quem participou, ganhou muito”, avaliou o técnico.
E para o gerente, Fábio
Medeiros, o evento foi “nota
10”! Atendeu todas as expectativas, com participantes
que são realmente produtores
exemplares nas suas regiões.
Pudemos trocar experiências e
comemorar esta data nas regiões onde tudo começou. Agora
vamos continuar trabalhando
para os próximos 15 anos”,
prospectou o dirigente.

ria numa gestão de mais longo
prazo, partindo inclusive para
a abertura de filiais tanto no
Brasil quanto no exterior, onde
estiverem os interesses das
exportações da carne gourmet geradas pelo programa.
“Hoje, as diretorias da Angus
se renovam a cada dois anos, e
isso pode afetar o pleno desenvolvimento do programa, que
precisa ter perspectivas e planejamento estratégico de mais
longo prazo, inclusive para poder contar com uma maior segurança de aceitação e participação acionária do mercado”,
sentenciou o dirigente.
Profissionalização
A par disso, Salvador prosdeve ser a meta
pecta para uma nova meta, de
Após 15 anos de uma histó- certificar um milhão de caberia de aprendizados e de gran- ças Angus por ano a partir de
des e consecutivos sucessos, 2020 e transformar a raça e a
embalados pelo acerto de sua genética Angus na produtora
fórmula e objetivos originais, da melhor carne gourmet do
o Programa Carne Angus Cer- Brasil.
tificada agora se depara com
“O programa Carne Anuma nova encruzilhada: ou se- gus não se destina a atender
gue sendo um programa provin- somente a demanda nacional.
ciano, sem maiores pretensões Queremos atender também
comerciais, ou evolui para uma a demanda internacional por
empresa de fato e de direito, uma carne gourmet, especiacom receitas e despesas pró- lizada. E para isso estamos
prias, com uma diretoria profis- abertos à entrada de novos
sional contratada por compro- parceiros. Estes encontros
vada competência no mercado, que fazemos anualmente com
onde a Associação Brasileira os produtores que geram a
de Angus determine a abertura matéria-prima para a carne
do capital social buscando tam- certificada Angus, servem para
bém a participação de tercei- mostrar a eles que estão inseros, na condição de acionistas. ridos num programa nacional
Essa foi a manifestação de seu muito mais amplo do que o Rio
vice-presidente, Reynaldo Titoff Grande do Sul, e vamos contiSalvador, interpelado que foi ao nuar crescendo com a mesma
final do encontro, sobre o futu- eficiência e seriedade de há 15
ro do Programa Carne Angus anos. A nossa expectativa para
Certificada.
o futuro é só uma: continuar
Para Salvador, a transfor- crescendo e produzindo cada
mação do Carne Angus numa vez mais e melhor”, incentivou
empresa profissional resulta- Reynaldo Salvador.
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A evolução da carcaça

Quem disse que Angus é pequeno?
Fotos: Divulgação/Angus

I

sso, com certeza, pertence a
um passado já distante. Senão vejamos: dados do Programa Carne Angus Certificada dão conta de que em 2007,
quando foi realizado o primeiro
concurso de carcaças nos moldes
atuais, o lote vencedor, formado
por novilhos impressionantes
para a época, apresentados pelo
criador José Azhaury Macedo
Linhares, da AML Agropecuária, de Livramento, RS, pesaram,
aos 24 meses de idade, 266,92
kg. Mas apenas 11 anos depois,
agora em 2018, a Granja 4 Irmãos, de Rio Grande, RS, venceu o concurso apresentando
animais com um ano a menos
de idade e pesando 305 kg de
carcaça. Segundo o gerente do
programa Carne Angus, Fabio
Medeiros, essa simples comparação evidencia a impressionante evolução da genética Angus
e dos sistemas de produção de
animais Angus Definidos utilizados pelos criadores no Estado
gaúcho. Um verdadeiro exemplo
que já está se expandindo Brasil
afora, em concursos de carcaças
que hoje se realizam em vários
regiões do País.
O Programa de Carne Angus
Certificado instituiu e vem pro-

movendo os concursos de carcaças, quando são analisados os
lotes de animais e valorizadas as
carcaças com alta padronização
e acabamento de gordura. Estas qualidades da raça, somada
a sua precocidade, trouxe benefícios para os que apostaram
forte no programa de carne de
qualidade da Associação Brasileira de Angus. Dá trabalho, mas
também garante lucros porque,
através programa, veio a profissionalização do setor. O pecuarista se comprometeu e mostrou
do que é capaz.
Passados alguns anos desde o início do projeto, muito se
aprendeu. Tanto é que, atualmente, se percebe a importante
evolução no peso dos animais
da raça pura e nos cruzamentos,
abatidos nos frigoríficos durante
os concursos. Este fato, conforme afirmam técnicos e pecuaristas, já era esperado e era o que

se buscava desde o início.
Exemplo disso vem do depoimento do técnico Maychel
Borges, coordenador do Programa Carne Angus Certificada
para o Centro-Oeste brasileiro.
“Acompanho há oito anos o esforço dos produtores para atingir os objetivos preconizados
pelo programa. Com estes resultados fica claro que os pecuaristas entenderam onde se deveria
chegar”, afirma técnico. Ele enfatiza a importância da seleção
do melhor gado, especialmente
das matrizes, e do uso da tecnologia à disposição do criador.
“Não podemos esquecer que
um dos fatores de maior importância para o ganho de peso é
a utilização de um sistema de
produção adequado aos objetivos do criador e, naturalmente,
ao continuado apoio dos técnicos da Associação Brasileira de
Angus”, ressaltou.

A palavra
do produtor
O pecuarista Wilson Brochmann, da Agropecuária Maragogipe, de Itaquiraí, MS, entende
que diversos fatores contribuíram
para os atuais números relativos
ao ganho de peso do gado Angus.
“Uma das razões para o sucesso
deste empreendimento tem sido
a escolha do sêmen”, diz o pentacampeão dos concursos de carcaças Angus.
Atuando no cruzamento industrial desde 1978, Brochmann
destaca o valor de um bom manejo e totais cuidados quando à sanidade do seu rebanho. “É preciso
ressaltar a importância de uma
boa alimentação com a aplicação
do “creep-feding” até o desmame
do bezerro”, lembra. Ele diz que
no caso dos produtores, como ele,
quem utiliza gado ½ sangue Angus, a escolha das melhores fêmeas tem contribuído sobremaneira
para atingir as metas preconizadas pelo programa.
Pioneiro
Um dos pioneiros e forte incentivador do Programa Carne
Angus, multicampeão dos concursos de carcaças, Joaquim Mello,
da Cabanha Santa Eulália, de
Pelotas, RS, disse que no início
sempre alimentou o seu rebanho
com pasto de alta qualidade e
rico em proteínas como no caso
do azevém, sempre disponível em
suas terras. Por isso, o experiente
pecuarista entende que são dois
os fatores que permitiram desenvolver o seu rebanho com o ganho
de peso: genética e alimentação.
“Sem esquecer, é claro, de todos

os cuidados relativos à sanidade
do gado”, complementa.
Em 2016, exemplifica, ele verificou que os animais atingiam,
em média, 287,5 kg e agora, mais
recentemente, os números já mostravam uma alteração significativa a maior, também em média, o
gado já chega aos 305 kg.
Atenção às vacas
O agrônomo e sócio proprietário da Estância Formosa, de
Aceguá, RS, Ronaldo Jacinto
Cantão, entende também que a
alimentação é um fator decisivo
para o engorde do gado. Mas
ele vai mais longe em sua explicação dizendo que as vacas de
sua propriedade vêm recebendo atenção especial no que diz
respeito à alimentação. Graças
a esta preocupação os terneiros
que antes eram desmamados aos
seis meses com 160 a 170 kg,
agora ultrapassam facilmente
os 200, 220 e até 250 kg. Outro
fator que, no seu entendimento,
tem permitido o avanço no peso
dos animais é o “frame” que
teve aumento significativo.
Utilizando técnicas modernas
na criação do gado, com o uso de
cercas elétricas para permitir a
rotação nos pastos de sua propriedade, além da aplicação do conhecido creep-feding para os animais
ao pé da vaca, Cantão reconhece
a importância da precocidade do
gado Angus, fator que tem atraído
cada vez mais pecuaristas para a
criação da raça. Por fim, o pecuarista disse que a evolução também
se deve a atuação objetiva dos dirigentes da entidade, “pragmáticos e persistentes”.

Carcaças de padrão nos concursos do RS e GO
Os Concursos de Carcaças da Angus, que evoluem a
cada edição, visam mostrar o
potencial carniceiro da raça,
evidenciando a qualidade do
trabalho dos pecuaristas, que
traçam estratégias para aprimorar cada vez mais a terminação dos animais e de suas
carcaças. “Além de mostrar as
características e excelente terminação dos exemplares, nosso
objetivo com esses concursos é
promover a integração entre os
pecuaristas e a troca de infor-

mações entre criatórios”, observa o gerente do Programa
Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros.
Carcaças de excelente terminação, com alta padronização e acabamento de gordura
roubaram a cena nos Concursos de Carcaças Angus realizados dia 21 de setembro, na
unidade do Frigorífico Silva,
em Santa Maria, RS, e no dia
4 de outubro, na planta do Frigorífico Marfrig, em Mineiros,
GO.

Em Santa Maria,
carcaças de cinema
A Granja Quatro Irmãos, do
Grupo Josapar, de Rio Grande,
RS, alcançou a pontuação máxima (100 pontos) e conquistou o prêmio na categoria macho Angus definido, com lote
que teve média de 305 kg no
concurso de Santa Maria, RS.
”Um lote de animais jovens
com excelente grau de padronização e com gordura uniforme
de acabamento”, avaliou Fábio
Medeiros, que acompanhou os

abates.
Na categoria macho cruza
Angus, o campeão foi o lote de
dente de leite apresentado pela
Agropecuária Nemitz, da criadora Carla Nemitz, de Manoel
Viana, RS, que atingiu 79,53
pontos, com média de 252 quilos de carcaça. E na categoria
fêmea Angus definida, a Estância Pedra Só, da criadora
Roberta Ramalho, de Pelotas,
RS, foi a campeã, com um lote
de 226 quilos que alcançou 68
pontos.

Em Goiás peso
foi o diferencial
O alto rendimento foi o
grande diferencial dos animais vencedores do Concurso
de Carcaças Angus realizado
dia 4 de outubro no frigorífico Marfrig, em Mineiros, GO.
O criador Aldercio de Oliveira
Martins, da Fazenda Monte
Alegre, de Rio Verde, GO, fez
dobradinha levando o prêmio
de Lote Grande Campeão Macho, com peso médio de 358,1
quilos e 91,95 pontos, e o Lote
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dia geral de peso entre os 489
machos ficou em 307,84 quilos, e, entre as 178 fêmeas, em
275,85 quilos.

Reservado de Grande Campeã,
com peso médio de 231,26
quilos 82,85 pontos.
O Lote Grande Campeã,
da Fazenda Flores, da MFG
Agropecuária, de Mineiros,
GO, despontou com peso médio de 298,2 quilos e 82,61
pontos. Já o Lote Reservado
de Grande Campeão ficou com
a Fazenda Barra do Salto, de
Luciana Brandão Carvalho, de
Santa Rita do Araguaia, GO.
O Lote de animais obteve peso
médio de 340,17 quilos. A mé-

Animais pesados
e padronizados
Segundo o coordenador
regional do Programa Carne Angus Certificada do Centro-Oeste, Pará e São Paulo,
Maychel Borges, o Lote Grande Campeão despontou por ter,
praticamente, mais de uma arroba de peso sobre o segundo
colocado. “É um lote jovem e
muito bem acabado”, disse o
técnico. O alto rendimento de
carcaça também foi balizador
entre as fêmeas. “Registramos
animais muito pesados e muito
bem padronizados, com bom
acabamento de gordura em
todo o lote”, avaliou Borges.
Esta edição do concurso

contou com a participação de
667 animais de 17 propriedades do estado de Goiás. Todos
com 50% sangue Angus e terminados em confinamento. Foram aprovadas 489 carcaças
pelo Programa Carne Angus
Certificada. “Isso quer dizer
que o produtor recebe um bônus de até 7% a mais pelo valor da carcaça, dependendo do
peso, da idade e do seu acabamento de gordura”, observou
Maychel Borges.
Os próximos concursos de
carcaças estão programados
25 de outubro, em Bataguassu (Marfrig), no Mato Grosso
do Sul, MS, depois para o dia
8 de novembro, em Tangará
da Serra (Marfrig), no Mato
Grosso, MT e o último deste
ano para o dia 23 de novembro, no Frigorífico Verdi, em
Pouso Redondo, SC.
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Leilão Casa Branca negocia touro para Central Genex

Fazendo história
Foto: Divulgação

Por Eduardo Fehn Teixeira

O

Leilão Casa Branca, que
teve sua quarta edição
realizada nos dias 7 e 8
de setembro, no local da Fazenda Santa Ester, uma das
propriedades da Casa Branca
Agropastoril, localizada em
Silvianópolis, MG, faturou R$
2,5 milhões com a venda de
205 animais, representando
crescimento de 15% na comercialização com relação a
2017. Do total de exemplares
leiloados, 83 foram da raça
Angus (49 machos e 34 fêmeas). A média dos touros foi de
R$ 18,4 mil e das fêmeas de
R$ 15,2 mil.
O remate, que ocorreu em
formato presencial e virtual,
teve a chancela da Associação
Brasileira de Angus, e não é
mais apenas um grande leilão
de gado selecionado das raças
Angus, Simenthal e Brahman.
O evento organizado pelo selecionador Paulo de Castro
Marques se transformou num
verdadeiro ponto de encontro,
de presença obrigatória dos
profissionais envolvidos com a
moderna pecuária de resultados no Brasil.

Um marco
O destaque do Leilão Casa
Branca foi a venda do primeiro touro Angus Nacional

contratado pela Genex. Um
verdadeiro marco para a pecuária Angus brasileira. O reprodutor de dois anos de idade
PWM Tobias 2173 Renown,
filho do consagrado touro
SAV Renown 3439 na SAV
Primrose 9268, foi comercializado por R$ 156 mil. Parte
do exemplar foi adquirido pela
Agropecuária Leopoldino, de
São Carlos, SP, onde cada um
dos irmãos, Abel e João Leopoldino, investiu 33% em parceria com a Casa Branca. É
o primeiro reprodutor adquirido pela central de genética
norte-americana para coleta
de sêmen no Brasil. Um fato
histórico!
Ordem e progresso
Na abertura do leilão o
anfitrião Paulo Marques tomou a palavra e pediu a todos:
“Lembrem do que está escrito
em nossa bandeira – Ordem e
Progresso. Não precisamos de
nada mais além disso”. Logo
após, todos se levantaram e
cantaram o hino nacional.
Enfatizando que os animais
selecionados para a oferta do
pregão tinham como características ser produtivos, funcionais e rigidamente avaliados,
Paulo Marques ficou bastante
satisfeito, tanto com os resul-

Primeiro touro Angus nacional
contratado pela Genex - de
origem SAV - teve parceria do
Grupo Leopoldino, de SP
tados financeiros como com a
presença dos amigos que compareceram ao evento. “Impressiona e anima a demanda por
animais cada vez mais jovens”,
disse ele.
De acordo com o diretor
de pecuária da Casa Branca
Agropastoril, Heitor Pinheiro

Machado, o remate reuniu 92
comprados de 16 estados brasileiros. “Foi um leilão excelente”, disse. Foram vendidos animais e sêmen para criadores
de Minas Gerais, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Goiás, Mato

Grosso, Rondônia, Tocantins,
Pará, Alagoas, Bahia, Paraíba
e Pernambuco.
“A Casa Branca comercializa em seu leilão a qualificação
de animais que ela compraria
em qualquer lugar do mundo”,
completou Heitor Lutti Pinheiro Machado, da SAP (Sucesso
Assessoria Pecuária), empresa
parceira da Casa Branca. Durante o leilão, “Heitorzinho”,
como é mais conhecido no
meio, implementou vários negócios de pista, movimentando
ainda mais a área comercial do
pregão.
>>>
(O jornalista viajou a convite da Casa
Branca Agropastoril).

Fotos: Eduardo Fehn Teixeira/Agência Ciranda

Rednilson Góis, Tito Mondadori e Fábio Medeiros, da Angus

Horácio Gutierrez e a esposa, Marcela Maria

Antonio Maciel Neto e a esposa Andrea
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CB Genetics investe de olho no mercado
Entre os muitos investido- origem do reprodutor e com são bons amigos, é sempre biana Marques Borrelli.
res na larga oferta do Leilão esses parceiros, que além de muito produtivo”, observou a
Paulo Vianna, da Angus
Casa Branca, destaque para a criadores dedicados, também diretora da CB Genetics, Fa- Terras de São José, SP, coFotos: Eduardo Fehn Teixeira/Agência Ciranda
parceria montada entre a CB
Genetics e os criadores Paulo
Vianna e Rodolfo Bonfiglioli, que resultou na aquisição
de um touro de central para
ser coletado na CB Genetics
pela soma de R$ 22.500,00,
tocando 33,33% do valor a
cada parceiro.
“A gente acredita no potencial da genética e da raça
Angus para o incremento da
pecuária brasileira. E fazer
negócios conhecendo bem a
Matheus Vianna, Rodolfo Bonfiglioli, Fabiana Marques Borrelli e Paulo Vianna

mentou que considerando o
retorno que espera ter nesse
negócio, o valor ficou bem em
conta. E Bonfiglioli, da Cabanha São Marco, SP, destacou
tratar-se de um reprodutor
nascido de embrião importado dos Estados Unidos, cuja
meta é a comercialização de
sêmen para cruzamento. Tanto Bonfiglioli quanto Paulo
Vianna acompanhado do filho
Matheus, presentes no evento,
realizaram vários outros investimentos no material ofertado pela Casa Branca durante o leilão.

Criação avança em Pernambuco
Angus realmente está em
todo o Brasil. E nos lugares
mais incríveis. Onde há pecuária de resultado, com a realização de cruzamentos, lá está a
genética Angus. Mas em Pernambuco, PE? Sim, lá também
tem criação de Angus selecionado. O criador André Lima
toca um plantel de Angus há
cerca de 15 anos em sua propriedade, a Fazenda Paquevira,
no município de Macaparana,
que fica distante cerca de 80
quilômetros da capital Recife.
É uma região de Serra, ao norte do estado de Pernambuco,
divisa com a Paraíba, com 800
metros de altitude e temperatura média de 20 graus centígrados (de 6 a 7 graus abaixo
da capital).

Orientado pelo conhecido
técnico e jurado profissional
Roberto Vilhena, André Lima
é confinador e produtor de
reprodutores e, como precisa
abater animais, também produz carne para churrasco. Possui um plantel de 180 vacas
em produção (e sempre ampliando) e foi ao Leilão Casa
Branca para adquirir especialmente touros (entre os animais
que arrematou, destaque para
um touro de origem Três Marias, pelo qual pagou R$ 15
mil e outro SAV, que arrematou por R$ 23,1 mil), entre outros negócios de pista.
Ele cruza Angus com Nelore. Até aí está seguindo o que é
feito em várias outras regiões
brasileiras. Mas nas fêmeas F1

coloca o Brahman. E olhem, a
terceira cria obtém cruzando
com Marchigiana. “Preciso
incrementar minha produção,
porque a demanda cresce a
cada momento”, anima-se o
criador, que foi ao Leilão Casa
Branca em busca de novas genéticas Angus e Brahman, realizando fortes investimentos.
Enquanto o Programa Carne Angus Certificada não chega por lá, o gado é abatido no
Matadouro Público da cidade
e as carcaças são beneficiadas
pelo Supermercado Pedrosa.
“André Lima é um de nossos
bons parceiros, apaixonado
por Angus, a carne que ele produz nós comercializamos aqui
na região e também em Recife,
com muito boa aceitação”, in-

Técnico Roberto Vilhena e o criador de Angus André Lima

forma o proprietário, Eduardo
Pedrosa. E tanto André quanto
Pedrosa tem como meta participar do Programa Carne An-

Fotos: Divulgação

A produção de bezerros Angus é de encher os olhos

Um dos touros de origem SAV adquiridos por André Lima

gus. “Do modo que cresce por
todo o Brasil, em seguida este
programa já estará por aqui”,
torce André.
Ele conta que há muitos
anos fomenta a criação de
Angus em sua região. “Já comercializei vários reprodutores
por aqui e suas crias são admiradas pelos pecuaristas tanto
pela precocidade, ótimas mães
e excelente acabamento de
carcaças”, diz ele, que já visitou algumas vezes a Expointer
e tem como meta conhecer a
mostra de Palermo, na Argentina. “Tenho uma vaca Angus
com 15 anos de idade, que já
me deu 14 crias”, orgulha-se o
criador, que atua como um verdadeiro embaixador do Angus
>>>
em Pernambuco.
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Ganho mínimo de um ano entre gerações
Fotos: Divulgação

O filho nasce quando sua
mãe é ainda uma bezerra com
apenas 11 meses de idade, entrando na puberdade! Isso mesmo, é incrível! Com a aplicação
das modernas técnicas da Aspiração Folicular por Laparoscopia (LOPU), juntamente com
a Fertilização in Vitro (FIV), o
criador paulista de Angus e de
Ultrablack Paulo Sérgio Correa Vianna está obtendo em sua
propriedade, a Terras de São
José, em Potirendaba, SP, um
ganho de no mínimo um ano no
intervalo de gerações. A fazenda
está localizada na região Noroeste de São Paulo, próxima a
São José do Rio Preto.
“Vislumbramos com estas
inovadoras técnicas diminuir o
intervalo de geração que é de
aproximadamente 11 meses.
Com isso estamos otimizando
resultados. Gostamos de inovar

Letícia Requena e Rednilson Góis em ação

e sendo esta uma das possibilidades, por que não alcançá-la e
assim produzirmos com maior
velocidade?”, diz Paulo Vianna.
Ele aponta que trata-se de uma
tendência, e temos de sair na

Supremo Carnes
marca presença
Fotos: Eduardo Fehn Teixeira/Agência Ciranda

Paula Falheiros, Robinson do Nascimento e Luiz Paulo da Silva

Uma equipe do Supremo
Carnes (www.supremocarnes.
com.br), novo parceiro do Programa Carne Angus Certificada
e o primeiro frigorífico a produzir carne Angus certificada
em Minas Gerais, marcou forte
presença no Leilão Casa Branca. Formada pelo jornalista
Robinson Costa do Nascimento
(área de Comunicação do grupo), Luis Paulo da Silva (comprador de gado do frigorífico
Supremo) e pela zootecnista
Paula Falheiros, certificadora do Programa Carne Angus,
montaram estande e circularam
entre os criadores durante os
dois dias do evento, promovendo a genética Angus na região
e distribuindo materiais promocionais relativo à nova fase do
grupo, que começou no início
deste ano, como parceiro do
Programa Carne Angus Certificada.
“Estamos viajando e mon-

tando eventos por todo o interior de Minas, promovendo
palestras sobre as vantagens de
criar e cruzar com Angus e fomentando o compromisso com
os criadores para abaterem seu
gado conosco, dentro do Programa Carne Angus Certificada”, informou Robinson Nascimento. Segundo ele, nesses
encontros de produtores que
vem sendo promovidos e também nas visitas que realizam a
propriedades que abatem seu
gado dentro do Programa Carne Angus Certificada, são transferidas ao produtor todas as informações técnicas e de manejo
que ele necessita conhecer em
detalhes para gerar a qualidade
de carne exigida. “O trabalho
vem sendo muito bem aceito
pelos produtores, que estão entusiasmados com os resultados
que vêm obtendo”, arrematou o
comprador de gado do frigorífico, Luis Paulo da Silva.

frente nesta área da tecnologia
a serviço de uma pecuária de
ponta.
Segundo o veterinário Rednilson Moreli Gois, da Central
Embryo, de São José do Rio

Preto, SP, e também Inspetor
Técnico da Associação Brasileira de Angus, é a tecnologia em
favor do melhoramento genético, com cada vez mais velocidade e precisão.
Neste trabalho, realizado
juntamente com a veterinária
Letícia Alecho Requena, técnica da Angus Terras de São José
(que fica na região Noroeste de
São Paulo, próxima a São José
do Rio Preto), Rednilson explica
que considerando que a raça Angus já possui as Deps Genômicas (a Dep genômica confirma a
qualidade do animal), a técnica
consiste em realizar a aspiração
folicular das bezerras através da
laparoscopia.
São feitas três pequenas incisões no abdômen da novilha.
Numa dessas incisões é introduzida a pinça para segurar os
ovários. Na outra o endoscópio

conectado a uma fonte de luz
para visualização dos folículos dos quais são aspirados os
óvulos a serem coletados, e na
terceira incisão é colocada a
guia de aspiração para aspirar
os óvulos de dentro dos folículos. “São ações técnicas que
exigem muito conhecimento e
treino prático para que alcancem sucesso”, acrescenta o veterinário.
Conforme Letícia, os óvulos
passam por uma classificação
para a verificação da qualidade
e são enviados para a Embryo
Rio Preto para a realização da
Fertilização in Vitro. “Já estamos com duas prenhezes confirmadas para nascimentos em
maio de 2019, que é quando a
mãe vai estar entrando na puberdade, completando o seu primeiro ano de vida”, comemora a
especialista.

Em novembro, a Angus Beef Week
Num projeto do
Programa
Carne
Angus Certificada,
da Associação Brasileira de Angus, em
parceria com o Canal Terra Viva, São
Paulo recebe de 15
a 25 de novembro
a segunda edição
Angus Beef Week.
O festival gastronômico, que em sua
primeira
edição
revelou-se absoluto sucesso,
busca promover um movimento de coordenação de cadeia
produtiva da carne bovina, que
tem como objetivo aumentar a
percepção dos grandes centros
urbanos e dos consumidores
em relação à qualidade e origem da carne bovina brasileira.
Este ano novamente contará com a participação de
diversos restaurantes, que terão em seus cardápios pratos
desenvolvidos com cortes especiais carne Angus produzidos
especialmente para a data. A
iniciativa é promovida paralelamente à etapa da InterCorte
São Paulo, um dos principais
eventos da cadeia produtiva da
carne bovina, de 21 a 23 de novembro, no WTC.

Momento único
“A cadeia produtiva da pecuária tem se empenhado para
oferecer ao consumidor final uma
carne com alta qualidade, capaz
de oferecer mais do que um alimento saudável e nutritivo, mas
também experiências gastronômicas que tornem o momento da
refeição algo agradável e único.
A Angus Beef Week é um desses
momentos, em que os clientes de
restaurantes poderão saborear
carne Angus gourmet de altíssima
qualidade, elaborada de maneiras
inéditas pelos chefs paulistas”, explica a diretora do Terraviva Eventos, Carla Tuccilio.
“Trata-se de uma estratégia
que vai ao encontro dos projetos
de expansão da raça Angus. É
uma valiosa oportunidade de nos

comunicarmos com
o público da cidade
paulista, pois será
um período em que
a carne bovina estará em evidência na
cidade, justamente
quando os principais
representantes da
pecuária se reúnem
para debater como
aprimorar a qualidade da carne oferecida ao mercado”,
avalia o executivo Fábio Medeiros, gerente do Programa Carne
Angus Certificada. Segundo ele,
ao mesmo tempo vamos convidar o consumidor a conhecer o
resultado de todo esse trabalho,
saboreando diferentes cortes
da carne Angus certificada e
inigualáveis formas de preparo
e apresentação dos pratos.
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 numa
série de requisitos. Mais informações podem ser obtidas em
www.beefweekbrasil.com.br
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Nasce um bicampeão
C

omprovando sua excelência, o touro Guarita244TEI Tomahawk (box
751) conquistou o bicampeonato Angus da Expointer
2018. A Estância Guarita, de
Alegrete, do criador Alex Fonseca levou o título de Grande
Campeão da exposição em
uma disputa acirrada, na pista
central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio
(RS). Tomahawk já havia levado o título em 2017.
De volta às pistas brasileiras, o jurado argentino Carlos
Ojea Rullán salientou
que a disputa foi difícil,
mas que ele deixa a Expointer muito contente
com o que viu. “O grande
campeão tem uma estampa de pai de cabanha
com grandes qualidades
raciais, potencial carniceiro, funcionalidade de
movimentos e excelentes testículos”. A força
reprodutiva do grande
campeão também foi reforçada por seu proprietário.
Segundo Fonseca, o animal –
já contratado por uma central
de inseminação – chega a atingir até 800 doses de sêmen em
uma única coleta. “Esse touro
é o mimoso da propriedade, da
família e dos cabanheiros”,
confidencia.
O reservado de grande campão é Angus Guarita 275TE

Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Expointer 2018

Jurado Carlos Ojea Rullán apontou
Tamahawk bicampeão da Expointer

Black Label (box 750) da Fazendas Reunidas Pansul/Fazenda São Marco, que levará o
título para Itapeva (SP). “Sair
daqui com uma faixa já é difícil, com duas então é inacreditável”, pontuou o criador Rodolfo Bonfiglioli Neto, diretor
da Fazendas Reunidas Pansul,

referindo-se ao título de grande campeã conquistado pela
propriedade pela manhã com a
vaca Anastacia Quebrantador

Athenas TE487 (box 833).
O terceiro melhor macho da
Expointer 2018 é o touro júnior
Santa Ângela TEI 441 Unmis-

takable (box 731), da Cabanha
Santa Ângela, do criador Frederico Fittipaldi Pons, de Uruguaiana (RS).

Nas fêmeas, trabalho reconhecido
A união entre o corpo técnico, a equipe de campo e os
proprietários foi o segredo da
Fazendas Reunidas Pansul/Fazenda São Marco, de Itapeva,
SP, para vencer o Grande Campeonato das fêmeas Angus de
Argola na Expointer 2018. A
São Marco apresentou a vaca
Anastacia Quebrantador Athenas TE487 (box 833), uma estreante nas pistas de exposições
da raça. Em pista com cria ao
pé, a fêmea de pelagem verme-

lha encantou o jurado argentino
Carlos Ojea Rullán no julgamento realizado na manhã do
dia 29 de Agosto no Parque de
Exposições Assis Brasil, em Esteio. E o juiz não poupou elogios:
“Essa fêmea é uma campeã em
qualquer pista do mundo. Ela é
muito feminina, muito completa,
larga de quadril e tem um bom
úbere”. E elogiou a grande campeã por uma das características
mais marcantes da raça: sua aptidão materna. “Essa vaca está

fazendo um excelente trabalho
criando esse terneiro”.
Para Rodolfo Bonfiglioli
Neto, diretor da Fazendas Reunidas Pansul/Fazenda São Marco, o sucesso na exposição é a
coroação do trabalho de pessoas que se dedicam o ano inteiro
para chegar à Expointer e fazer
o melhor. “A gente participa de
todas as exposições do Brasil,
mas aqui é o fechamento”. Ao
voltar para casa, a fêmea Angus será utilizada como doado-

ra de embriões. A propriedade
também conquistou o título de
terceira melhor fêmea da Expointer 2018 com a vaquilhona menor Cayenne TESM024
Wide de São Marco (box 803).
O trabalho em equipe também garantiu o título de Reservada de Grande Campeã Angus
para a vaca Cia Azul TE15 Reliquia NET Worth (box 834), da
Cia Azul Agropecuária, de Susana Macedo Salvador, de Uruguaiana (RS). Emocionada, ela

atribuiu o resultado à dedicação
de toda a família ao criatório,
envolvimento comprovado para
quem viu a filha da criadora,
a médica veterinária Mariana
Salvador, puxando a fêmea em
pista. “Um prêmio como esse
sempre vem confirmar que a
gente está no caminho certo.
É extremamente gratificante e
isso só é possível graças ao envolvimento de toda a nossa família”, completou Susana.

>>>
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Curso de seleção e registro, para preparar o futuro
A cada ano, 3,5 milhões de
terneiros nascidos no Brasil tem
genética Angus, números que estão crescendo. E gerando esta
nova realidade da pecuária brasileira, 40 mil reprodutores estão
em ação. E tudo isso registrado
em livros, fruto do trabalho dos
27 técnicos credenciados pela Associação Brasileira de Angus. Por
isso a importância de eventos já
tradicionais, como o Curso de Seleção e Registro, realizado durante a Expointer 2018.
Este ano, o Curso teve palestras do gerente de fomento, Mateus Pivato, do inspetor técnico
Flávio Alves e do coordenador
de qualidade do Programa Carne
Angus Certificada, Gabriel Beltrão. Cerca de 30 pessoas acom-

panharam o curso, que também
contou com breve apresentação
da criadora britânica Ruth Perry,
em visita ao Brasil durante seu
intercâmbio, que falou sobre as
características de seleção e avaliação da raça na Inglaterra.
Mateus Pivato destacou que
o controle de nascimentos é feito
com os quatro livros de registro
da Associação Nacional de Criadores – Herdbook Collares: Puro
de Origem (PO), Puro Controlado
(PC), Puro por Avaliação (PA)
e o Cruzamento Sob Controle de
Genealogia (CCG). Pivato relacionaou as características que devem
ser avaliadas e devidamente registradas no nascimento dos animais,
como sexo, pelagem e tatuagem.
“Só quando se anota e certifica

que se consegue desenvolver uma
raça”, afirmou.
O coordenador de qualidade
Gabriel Beltrão apresentou dados
e critérios de aprovação do Programa Carne Angus Certificada
que, em 2018, completa 15 anos
de sucesso. Apesar das dificuldades iniciais, hoje o produtor tem
grandes ganhos genéticos e zootécnicos no rebanho, sendo premiado com até 10% de bonificação pelas carcaças certificadas.
“Em alguns lugares, está chegando em 12%”, afirmou.
A seleção de animais foi o
tema do inspetor técnico da Angus Flávio Alves. Se o ambiente
é parte fundamental na adaptação dos bovinos, é importante
saber que nem todas as genéticas

Flávio Alves e Gabriel Beltrão

se adaptam a qualquer lugar do
mundo. Conhecer a genética do
rebanho é o principal objetivo da
seleção, assim como integrar as
características de fenótipo com
as de genótipo. Flávio Alves fez
uma série de recomendações,
como identificação de todo o
gado, o controle de partos, a adoção do brinco, e anotação de to-

dos os dados possíveis como sexo
e número da mãe. Assinalou que
a avaliação dos animais deve ser
feita no desmame e sobreano, gerando números de diferença esperada na progênie (DEP) para gerar rankings entre os superiores e
inferiores. “Selecionar o rebanho
é conhecer cada animal individualmente”, sentenciou.
>>>

Fotos: Gabriel Olivera/Angus

Grande Campeão

Reservado de Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos animais campeões de argola da Expointer 2018
Grande Campeão
Nome: ANGUS GUARITA 244TEI TOMAHAWK
Tat: 244TEI Registro: O195003 Nasc: 12/11/2015
Idade: 1024 Dias - 34 meses ALT: 1,39 DENTE: 6
Perímetro Escrotal : 50 Peso: 1110 Ponderal: 1080
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: ANGUS GUARITA 275TE BLACK LABEL
Tat: 275TE Registro: O194643 Nasc: 19/12/2015
Idade: 987 Dias - 32 meses ALT: 1,38 DENTE: 6
Perímetro Escrotal : 49 Peso: 1035 Ponderal: 1050
Pai: TRES MARIAS 8565 CUMBIERO 7832 TE

Mãe: CIA.AZUL TE 1407 ZORZAL GORDO
Criador: SERGIO MALHEIROS DA FONSECA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SAO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP
Terceiro Melhor Macho
Nome: SANTA ANGELA TEI 441 UNMISTAKABLE
Tat: TEI441 Registro: O212424 Nasc: 05/05/2017
Idade: 484 Dias - 16 meses ALT: 1,33
Perimetro Escrotal : 41 Peso: 750 Ponderal: 1550
EGS: 7,40 P8: 8,20 DENTE: DL AOL: 120,10
Pai: OCC UNMISTAKABLE 946U
Mãe: WHISPER 149 TITANIC 19 TE
Criador: FREDERICO FITTIPALDI PONS
Expositor: FREDERICO FITTIPALDI PONS
Estabelecimento: CABANHA SANTA ÂNGELA Cidade:
URUGUAIANA /RS

Grande Campeã
Nome: ANASTACIA QUEBRANTADOR ATHENAS TE487
Tat: TE487 Registro: O196598 Nasc: 16/08/2015
Idade: 1112 Dias - 37 meses ALT: 1,30 DENTE: 6
Est. Gest.: Prenha C/Cria Peso: 678 Ponderal: 610
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR
Mãe: MAYA TNT 06 ATHENAS GAMATICO CAT INDOMAD
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SAO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP
Reservada Grande Campeã
Nome: CIA. AZUL TE15 RELIQUIA NET WORTH
Tat: TE15 Registro: O191036 Nasc: 30/07/2015
Idade: 1129 Dias - 37 meses ALT: 1,38 DENTE: 6
Est. Gest.: Prenha Peso: 804 Ponderal: 710
Pai: SAV NET WORTH 4200

Mãe: CAAPI TE01 ZORZAL
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUÁRIA Cidade:
URUGUAIANA /RS
Terceira Melhor Fêmea
Nome: CAYENNE TESM024 WIDE DE SAO MARCO
Tat: TESM024 Registro: O204812 Nasc: 25/01/2017
Idade: 584 Dias - 19 meses ALT: 1,26 DENTE: DL
Est. Gest.: Vazia Peso: 594 Ponderal: 1020 EGS: 8,20
P8: 18,70 AOL: 105,50
Pai: WHITESTONE WIDESPREAD MB
Mãe: PWM LANA
Criador: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Expositor: FAZENDAS REUNIDAS PANSUL LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA SAO MARCO Cidade: ITAPEVA /SP
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Angus, sucesso
depois da porteira

A

Associação Brasileira de
Angus recebeu o troféu
Três Porteiras, concedido
pela Federação de Entidades
Empresariais do Rio Grande do
Sul (Federasul), durante a 41º
Expointer. O Programa Carne
Angus Certificada, iniciativa da
Associação, foi laureado na ca-

tegoria Depois da Porteira, pelo
trabalho de integração da cadeia
produtiva pecuária desempenhado ao longo de 15 anos. O prêmio
valoriza projetos e iniciativas
que fazem a diferença em suas
comunidades e que ajudam no
desenvolvimento do Rio Grande
do Sul.

Foto: Carolina Jardine/Angus

Negócios
da Terra

O presidente da Associação
Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, foi agraciado
com o prêmio Troféu Negócios
da Terra – Destaque Expointer.
A distinção, que chegou a terceira edição, foi concedida pelo
SBT e Grupo Sinos, com patrocínio da Corsan e do Governo do
Estado, em evento na Expointer,
no Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio.

Vitrine da Carne, um show
Os cortes de Carne Angus
Certificada foram protagonistas da Vitrine da Carne Gaúcha,
evento de grande público e já
tradicional na Expointer 2018.
O aroma do assado e a palestrashow do açougueiro Marcelo
Bolinha mostraram os perfeito
aproveitamento dos diversos cortes de carne Angus, numa explicação esmiuçada deste expert já
conhecido nacionalmente.
Entre algumas orientações
básicas, ele destacou a importância da gordura, essencial para
que a carne atinja um sabor di-

ferenciado. “Essa gordurinha
não deve ser retirada antes do
preparo. Ela vai escorrer quando aquecida, gerando aquele sabor todo especial. Ela pode ficar
quase que um bacon bovino”,
afirma.
O chef Márcio Ávila foi responsável pelo preparo da carne.
Para ele, interferir o mínimo
possível no tempero é essencial
para manter o sabor natural,
mas sugere que ela seja aquecida
pelo lado da gordura, para que o
calor deixe a gordura verdadeiramente macia”. A apresenta-

ção técnica ficou sob a responsabilidade do coordenador de
qualidade do Programa Carne
Angus, Gabriel Beltrão, que explicou a importância da certificação da carne para comprovar
a sua qualidade.

Happy Hour Angus Gourmet
Diante ao sucesso na primeira edição no ano passado, a
Angus promoveu o Happy Hour
Angus, no estande da raça na
Expointer, no Parque de Exposições. E o evento teve dose dupla:
nos dias 26 e 27 de Agosto, às 19
horas, tendo como artista prin-

cipal a carne de alta qualidade,
servida a criadores e convidados.
São momentos de descontração
essenciais para aproximar os
criadores da associação e trocar
ideia entre amigos, integralmente
aprovados pelos associados.
Patrocinadores - Neste ano,

Homenagem aos
Cabanheiros
Como é já tradicional na Expointer, os cabanheiros e tratadores foram homenageados em jantar na
sede da Associação Brasileira de Angus. Fizeram as
honras e entregas de prêmios a gerente Katiulci Santos e o gerente de Fomento, Mateus Pivato. Em 2018,
o melhor tratador da Expointer foi o cabanheiro Fabrício Santos da Silva, da Estância Guarita.
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a Angus teve como patrocinadores da Expointer: Sicredi, CB
Genetics, Azevedo Bento e Allflex. Ainda contou com apoio de
Renascer Biotecnologia, Semex,
Taura, Acatak, Costão do Santinho e Cotripal, e com o apoio
permanente da Genex.

Freio de Ouro 2018
Pelo segundo ano consecutivo a Associação Brasileira de
Angus esteve presente na final
do Freio de Ouro, principal prova do Cavalo Crioulo, na Expointer 2018. Os mais de 200
convidados do camarote da Associação Brasileira de Criadores
de Cavalo Crioulos (ABCCC)
degustaram um entrecot Angus preparado pela chef Clarice
Chwartzmann e sua equipe. Ao
todo, mais de 100kg de Angus
foram servidos.
A Angus, através do Programa Carne Angus Certificada
participou de diversas etapas
do campeonato durante o ano,
a grande final o ano de parceria

de sucesso entre as associações.
“O objetivo do evento é solidificar a parceria, os criadores da
ABCCC, muitos também são os
nossos associados, o que comprova a sintonia entre as raças”,
ressalta o gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros.

Assado do Bem
Ainda comemorando o sucesso da edição de 2018, que arrecadou R$ 10,4 mil destinados
ao Instituto do Câncer Infantil
(ICI), os realizadores do Assado do Bem 2018 já desenvolvem
a ideia de uma nova edição na
Expointer 2019. A solenidade de entrega da contribuição
contou com representantes de
diferentes raças, num encontro
de solidariedade e emoção. Afinal, como destacou o diretor do
ICI, Algemir Brunetto, nos 27
anos de atividade do Instituto,
os índices de cura foram elevados de 40% para 75%. “Isto foi
possível porque sempre tivemos
apoio e aprendemos a nossa responsabilidade com cada centavo
arrecadado”, afirma. O dinheiro
arrecadado no Assado dobem é
fruto da venda de pulseiras (ingressos), leilão de peças doadas
e comercialização de bebidas
durante o evento.
De parte da Associação Bra-

sileira de Angus, a iniciativa dos
jovens criadores indica que a
entidade está no caminho certo.
“Mostra que nossos filhos estão
engajados e assimilando os ensinamentos para construir uma
sociedade melhor”, destacou o
presidente da Angus, José Roberto Pires Weber. “Temos muito a
agradecer aos voluntários”, disse. O presidente da Febrac, uma
das promotoras do Assado do
Bem, Leonardo Lamachia, desejou vida longa à iniciativa: - A
Expointer transcendeu os limites
do campo porque as pessoas que
fazem essa exposição tem, além
de importância econômica, importância social, finalizou.

Angus no Troféu Guri
Em cerimônia já tradicional
na Expointer, o presidente da
Associação Brasileira de Angus,
José Roberto Pires Weber, foi
um dos agraciados com o Troféu
Guri, promoção do Grupo RBS.
Nascido em Porto Alegre e residente em Dom Pedrito (RS), e
uma vida voltada às causqs do
agronegócio e em especial da
pecuária nacional, Weber reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do agronegócio e
conclamou o público presente ao

evento a exercer a cidadania de
forma plena nas eleições deste
ano de forma a promover melhorias reais no Brasil.
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Nos rústicos, vitórias múltiplas
M

ostrando a força dos
criadores nos rústicos
Angus, num verdadeiro
trabalho de formiguinha, vários
estabelecimentos dividiram os
principais prêmios no julgamento da Exposição de Rústicos da
Expointer 2018, em Esteio, RS.
Entre as fêmeas PO, a Cabanha
Ferro Velho, de Santa Vitória do
Palmar, RS, da Parceria Angus
Biguá, levou o grande campeonato com o trio do lote 9 (tatuagens 9980, 9948, 9907). Com
genética trazida do Uruguai, a
parceria destaca a alimentação
e o plano sanitário como diferenciais. “Toda vitória é consequência de um trabalho com
muita dedicação, orientação
técnica e manejo adequado”,
ressalta Rodrigo Vasques.
O trio reservado de grande
campeão entre as fêmeas é do
lote 1 (109, 104, 90), da Cabanha Recalada, de Fábio Ruivo,
de Capão do Leão (RS). O terceiro melhor trio de fêmeas PO
é o lote 4 (tatuagens TE7212,
TE7190 e TE7191) e veio de
Panambi (RS), da Cabanha
Soldera, dos Irmãos Soldera
Agropecuária. A melhor fêmea
PO foi a de tatuagem 9907, da
Parceria Angus Biguá. O jurado
argentino Carlos Ojea Rullán
destacou a capacidade reprodu-

tora das fêmeas expostas. “As
linhas superiores dos animais
são corretas, possuem uma cabeça impecável”, ressalta.
Machos PO
Nos machos PO, a vitória
foi muito festejada pelo criador
Joaquim Francisco Bordagorry
de Assumpção Mello, Fazenda
Santa Eulália, de Pelotas, RS,
que acompanhou os julgamentos junto às mangueiras. Ele
venceu com o lote 29 (tatuagens TE1352, TE 1248 e TE
1237. “Estes animais têm uma
seleção muito rigorosa. São filhos e netos de touros e vacas
importantes”, congratulou-se
Mello. O título de reservado
de grande campeão foi para o
trio do lote 34 (2188, 2184,
2186), da Cabanha São Xavier,
de Caio Vianna, de Tupanciretã
(RS). O terceiro melhor trio é
o do lote 28 (TE4056, TE4010
e TE3594), da Cia Azul Agropecuária, de Susana Macedo
Salvador, de Uruguaiana (RS).
O melhor macho PO foi o de
tatuagem TE1352, da Fazenda
Santa Eulália, Pelotas (RS).
Fêmeas PC
Entre as fêmeas PC, a Cabanha Soldera, dos Irmãos
Soldera Agropecuária, con-

Pista limpa na Feira de
Novilhas e Ventres
Representando 90% da oferta em produtos Angus, a Feira de
Novilhas e Ventres Selecionados,
realizada no dia 30 de Agosto,
durante a Expointer, comercializou toda a oferta em apenas uma
hora e meia. Os exemplares Angus
somaram R$ 508.780,00 com a
venda de 422 cabeças, com média
de R$ 1.205,00. A Feira, que tem
caráter simbólico e sinalizador do
mercado de primavera, foi aberta
pelo diretor de Exposições e Feiras
da Farsul, Francisco Schardong,
que destacou a importância da
Angus em pista. “Não primamos
pela quantidade, mas pela qualidade”, disse. Em nome da parceria
com a Associação Brasileira de
Angus na realização do remate,
o vice-presidente da Angus, João
Wolf, reforçou a qualidade da raça
e a relevância do leilão. “Estamos
presentes desde a primeira edição,

em parceria com a Farsul. A Expointer permite mostrarmos a qualidade do nosso gado e o trabalho
da pecuária”, ressaltou.
O maior comprador da feira foi
a Agropecuária Rocha, de Glorinha (RS), que adquiriu apenas animais Angus. Em sua 14ª edição, a
feira foi promovida pela Farsul em
parceria com a Associação Brasileira de Angus e a Santa Úrsula
Remates, com apoio da Secretaria
da Agricultura.

Fotos: Gabriel Olivera - El Campo/Angus

O Jurado Carlos Ojea Rullan e seus
assistentes tiveram muito trabalho

quistou o grande campeonato
com o lote 18 (6134,6091,
6030) e ainda fez o terceiro melhor trio com o lote 17
(7026, 7127, 7093). O trio
reservado de grande campeão
PO ficou com a Estância Três
Marias, de Santa Vitória do
Palmar (RS) com o lote 20
(202, 194, 172), de Francisco
Azambuja Amaral. A melhor
fêmea PC foi a de tatuagem
6030, da Cabanha Soldera.
“Estou muito orgulhoso, ainda mais porque hoje a concorrência era muito grande e
os animais, muito bons. Quem
ganha com isso é a Angus.”,
pontuou Adenir Soldera, lembrando que a propriedade vem

conquistando títulos desde
que estreou em Esteio há quatro anos.
Machos PC
Entre os machos PC, a Parceria Rotta Assis, Estância
Tradição, de Santa Vitória do
Palmar (RS), mostrou sua força ao conquistar o grande campeonato com o lote 37 (2356,
2344, 2357) e arrebatar também o título de reservado de
grande campeão com o lote 39
(2307, 2355, 2318). Para Rogério Rotta Assis, o sucesso de
seus animais vem de cuidados
mais rústicos. “Os animais têm
que ser bem vistos pelos olhos
do público, o prêmio é consequ-

No remate, R$ 121 mil
O Leilão de Rústicos Angus da Expointer 2018, realizado na
tarde de terça-feira logo após os julgamentos, atingiu R$ 121,5
mil para a venda de 18 animais, média geral de R$ 6.750,00. Em
2017, o remate atingiu R$ 106,2 mil. Entre os vendedores, o destaque ficou com Irmãos Soldera Agropecuária, que comercializou
cinco exemplares, faturando R$ 37.500,00, com uma média de R$
7.500,00. O preço top do leilão foi uma novilha Angus PO, vendida
pela Cabanha Santa Angela e adquirida por Assilon Schmidt por
R$ 8.250,00.

ência. Primamos pelos cuidados
mais naturais”, explica. A propriedade também conquistou
o título de melhor macho PC
da exposição com o exemplar
2355, integrante do lote 39. O
terceiro melhor trio macho PC
é da Estância Três Marias, de
Francisco Azambuja Amaral, de
Santa Vitória do Palmar (RS)
com o lote 38 (193, 167,165).
Concurso Individual
No concurso de rústicos
individuais, a Cabanha Ferro
Velho ficou com a melhor fêmea PO ao vencer com o ventre
Bayucuá Tana Oriental TE, tatuagem 9895. O melhor macho
PO ficou com a Cabanha Recalada, com o animal de tatuagem 28. O melhor macho PC do
concurso individual foi Tradição
2303, de tatuagem 2303, da
Estância Tradição.

Leilão
Reconquista
Com a venda de quatro
machos e 10 fêmeas Angus,
o Remate Reconquista 2018
movimentou R$ 123,4 mil
com a negociação de animais
Angus no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a
Expointer. Os machos saíram
pela média de R$ 8.900,00,
e as fêmeas, negociadas por
R$ 8.784,00. O preço das
novilhas ficou bem acima da
média de 2017. “A venda de
animais de ponta Angus no
Remate Reconquista está
consolidada e segue junto
com a oferta de cavalos”,
avaliou o proprietário da Reconquista, José Paulo Cairoli. Ao todo, o leilão faturou
R$ 945 mil, valor que também inclui a comercialização
de equinos crioulos e pôneis,
com pista limpa.
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Trio Grande Campeão Machos PO

Trio Reservado Campeão Machos PO

Terceiro Melhor Trio Machos PO

Melhor Macho PO

Trio Grande Campeã Fêmeas PO

Trio Reservado Campeã Fêmeas PO

Terceiro Melhor Trio Fêmeas PO

Melhor Fêmea PO

Trio Grande Campeã Fêmeas PC

Trio Reservado Campeã Fêmeas PC

Terceiro Melhor Trio Fêmeas PC

Melhor Fêmea PC

Trio Grande Campeão Machos PC

Trio Reservado Machos PC

Melhor Macho PC

Melhor Macho PO Individual

Melhor Macho PC Individual

Melhor Fêmea PO Individual

Campeões
Rústicos
Machos PO
Trio Grande Campeão
SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1352
SANTA EULÁLIA NET WOETH TE1248
SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1237
Criador e Expositor: JOAQUIM F.B..ASSUMPÇÃO MELLO
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
Trio Reservado de Grande Campeão
SÃO XAVIER 2188 MAMBO
SÃO XAVIER 2184 MACISTER
SÃO XAVIER 2186 MASTIN
Criador e Expositor: CAIO CEZAR FERNANDEZ VIANNA
Estabelecimento: CABANHA SÃO XAVIER
Cidade: TUPANCIRETÃ /RS
Terceiro Melhor Trio
CIA.AZUL TEMPRANO TE4056
CIA.AZUL TENENTE TE4010
CIA.AZUL TE3594 WEST RIVER ZORZAL
Criador e Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA /RS
Melhor Macho PO
SANTA EULÁLIA NET WORTH TE1352
Criador e Expositor: JOAQUIM F.B.ASSUMPÇÃO MELLO
Estabelecimento: FAZENDA SANTA EULÁLIA
Cidade: PELOTAS /RS
Machos PC
Trio Grande Campeão
TRADIÇÃO 2356
TRADIÇÃO 2344
TRADIÇÃO 2357
Criador e Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Trio Reservado de Grande Campeão
TRADIÇÃO 2307
TRADIÇÃO 2355

TRADIÇÃO 2318
Criador e Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Terceiro Melhor Trio
3 MARIAS 193 PRIORITY
3 MARIAS 167 PRIORITY
3 MARIAS 165 INTERNATIONAL
Criador e Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Melhor Macho PC
TRADIÇÃO 2355
Criador e Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Fêmeas PO
Trio Grande Campeão
Tat: 9900 - BAYUCUA MALENA ORIENTAL TE®
Tat: 9980 - BAYUCUA
Tat: 9948 - BAYUCUA
Tat: 9907 - BAYUCUA COURA
Expositor: PARCERIA ANGUS BIGUÁ
Estabelecimento: FERRO VELHO/BAYUCUÁ

Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Criador: BAYUCUÁ S.C
Trio Reservado de Grande Campeão
RECALADA 87 CAIENA RESOURCE TE6115®
RECALADA 109 CAMÉLIA RESOURCE TE1851
RECALADA 104 CAPANEGRA RESOURCE TE162
RECALADA 90 CAMOMILA INTERNATIONAL TEI17
Criador e Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO /RS
Terceiro Melhor Trio
SOLDERA TE7212 CANDELERO
SOLDERA TE7191 CANDELERO
SOLDERA TE7190 CANDELERO
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBÍ /RS
Melhor Fêmea PO
Tat: 9907 - Nome: BAYUCUA COURA
Expositor: PARCERIA ANGUS BIGUÁ
Criador: BAYUCUÁ S.C.
Estabelecimento: FERRO VELHO/BAYUCUÁ
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS

Fêmeas PC
SOLDERA 6134 STRONGHOLD
SOLDERA 6091 NEW DIRECTION
SOLDERA 6030 NEW DIRECTION
Trio Grande Campeão
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBÍ /RS
Trio Reservado de Grande Campeão
3 MARIAS 190 PRIORITY®
3 MARIAS 202 PRIORITY
3 MARIAS 194 PRIORITY
3 MARIAS 172 PRIORITY
Criador e Expositor: FRANCISCO AZAMBUJA AMARAL
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRÊS MARIAS
Cidade: SANTA VITORIA DO PALMAR /RS
Terceiro Melhor Trio
SOLDERA 7026 NEW DIRECTION
SOLDERA 7127 NEW DIRECTION
SOLDERA 7093 CONVOY
Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBÍ /RS
Melhor Fêmea PC
SOLDERA 6030 NEW DIRECTION

Criador e Expositor: IRMÃOS SOLDERA AGROPECUÁRIA
Estabelecimento: CABANHA SOLDERA
Cidade: PANAMBI /RS
Campeonato Individual Rústicos
Melhor Fêmea PO Concurso Individual
Tat: 9895 - BAYUCUA TANA ORIENTAL TE
Criador: BAYUCUÁ S.C.
Expositor: PARCERIA ANGUS BIGUÁ
Estabelecimento: CABANHA FERRO VELHO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Melhor Macho PO Concurso Individual
RECALADA 28 BOLSONARO SOUTH DAKOTA 776
Expositor: FÁBIO LANGLOIS RUIVO
Estabelecimento: CABANHA RECALADA
Cidade: CAPÃO DO LEÃO /RS
Melhor Macho PC Concurso Individual
TRADIÇÃO 2303
Expositor: PARCERIA ROTTA ASSIS
Estabelecimento: ESTÂNCIA TRADIÇÃO
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR /RS
Todos os resultados podem ser conferidos no site:
www.angus.org.br – Exposições ou
http://www.herdbook.org.br/angus/
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Cruzamento 3.0

Em lugar do bezerro, um boi gordo
Por Horst Knak

A

pós andar durante décadas no passo do boi, com
o surgimento do Programa
Carne Angus Certificada a pecuária brasileira passou a andar
a galope. Nesta nova fase, em
lugar de produzir um bezerro
por ano, na prática cada matriz
meio sangue Angus x Nelore vai
produzir um boi gordo ao ano,
aumentando drasticamente a
velocidade do sistema. E então,
a utilização desta Fêmea F1 em
um novo cruzamento com Angus
ou Ultrablack, gerará produtos
com maior percentual de sangue
Angus, com qualidade de carne
ainda melhor, no segmento super premium, já hoje consumida
com voracidade pelo mercado
brasileiro.
Este foi o tema do Seminário Cruzamento 3.0, promovido
na Arena Canal Rural pela Associação Brasileira de Angus,
durante a Expointer 2018. Os
debatedores convidados pela
Associação Brasileira de Angus
deram exemplos dos resultados
já alcançados com o sucesso dos
cruzamentos de fêmeas Nelore
de ponta com touros Angus produtores de carne de qualidade.
Já consolidada hoje, a técnica de
IATF (inseminação artificial por
tempo fixo) foi uma das responsáveis pela aceleração da oferta
de produtos meio sangue Angus
no frigorífico, graças à padronização e qualidade das carcaças.
Atualmente, o programa
Carne Angus é responsável por
uma fatia de 82% da produção
nacional de cortes premium. O
novo modelo vem ganhando força e conquistando diversos criatórios que primam por trabalhar
com cortes de alta qualidade em
um modelo de pecuária de alta
precisão. O gerente do Programa Carne Angus Certificada,
Fábio Medeiros, assinala que

Hyberville Neto

“os animais derivados desse cruzamento vêm sendo abatidos em
frigoríficos com alta padronização de carcaça, o que resulta de
investimento em genética, mas
também de um manejo nutricional e gestão eficiente”.
Foram debatedores do encontro, mediado ao vivo por
Fábio Medeiros, o presidente
do Grupo VPJ, Valdomiro Poliselli Junior, do analista da Scot
Consultoria, Hyberville Neto, da
coordenadora regional do Programa Carne Angus Certificada,
Ana Doralina Alves Menezes, do
diretor da Lageado Consultoria,
Tiago Losi e do diretor da Mamele Assessoria Agropecuária e
Inspetor Técnico da Angus, Antonio Francisco Chaves Neto.
O consultor Tiago Losi, que
trabalha com a inseminação de
20 mil vacas no Centro-Oeste,
constata que a primípara meio
sangue Angus tem taxas de prenhez 10% superior à multípara
Nelore. Com mais de 10 anos
de experiência neste manejo, ele
destacou que, se uma fazenda
vive da venda, aumentar o peso
das fêmeas que vão ao descarte
é uma excelente alternativa. Já
Antonio Chaves Neto, Toninho,
assinalou que o Cruzamento 3.0
trouxe enormes benefícios à pecuária do Paraná, sua principal
região de atuação. ”Os cruzamentos trouxeram ao alcance do
consumidor um produto que ele
não conhecia e que agora entrou
no gosto das famílias”, assinalou.
Planejamento
O que importa, para o produtor, afirma Toninho, é realizar
um cuidadoso planejamento da
atividade, já que a raça e suas
cruzas tem várias aptidões...
Como consultor, Toninho lembrou que o criador precisa deixar claro seu objetivo: produzir
bezerros, terminar a pasto, fazer
confinamento, entregar a parceiros ou ainda ter o ciclo completo, entre outras alternativas.

Ana Doralina Menezes

Antonio Chaves Neto
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Para ele, a terminação precisa
ser intensificada para garantir
o correto acabamento de carcaça. O semi-intensivo, igualmente,
precisa de planejamento para
suprir as deficiências nutricionais em determinados períodos.
Para a gerente regional do
Programa Carne Angus, Ana
Doralina Menezes, existem muitos fatores que interferem na
produção de carne de qualidade.
No cruzamento industrial, nove
em cada 10 bezerros produzidos no País, são cruza Angus,
o que já é um determinante de
qualidade. “São enormes os benefícios que este sistema trouxe para a cadeira produtiva,
que levou qualidade à mesa do
consumidor”, entende a especialista. Mas também é preciso
atentar para um enorme conjunto de fatores, como a genética,
idade, sexo, sistema de terminação, acabamento e no processo
de abate, além do acondicionamento e transporte até a mesa.
Ana Doralina lembrou que além
de possuir uma enorme variabilidade genética pelo tamanho
do rebanho brasileiro, o Nelore
– como todos os zebuínos – processa uma enzima, a calpastatina, que reduz a maciez da carne.
Ana Doralina ressalvou também que no cruzamento industrial novos animais superiores
estão sendo utilizados nos dois
lados. A habilidade materna do
Angus garante uma forte curva

Tiago Losi

de crescimento de seu terneiro.
Além disso, a raça também contribuiu para garantir a cobertura de gordura e o marmoreio,
fatores essenciais para maciez
e sabor. O colágeno também é
fator fundamental na maciez.
Quanto mais velho o animal, acima dos 24 meses, maior o nível
de colágeno, fator driblado pela
precocidade no abate dos animais cruzas. Ana Doralina também destacou que o marmoreio
ocorre no final do acabamento
do bovino. “Por isso, é fundamental buscar o ponto exato de
acabamento”, aponta.
Nova frente
O analista de mercado Hyberville Neto, da Scot Consultoria, chamou a atenção para
a exportação de gado vivo, basicamente a quatro mercados. É
um erro voltar-se unicamente a
esta nova frente, que na verdade
existe há muitos anos. Primeiro o Líbano, depois a Venezuela, agora a Turquia... Enquanto
isso, a carne brasileira tem como
destino mais de 100 países, fruto de longas e permanentes negociações com os players da
economia mundial. “Precisamos
sempre de parceiros comerciais
e hoje o Programa de Carne dá
suporte para que o produtor tenha segurança de fazer seu trabalho e ser recompensado na
ponta”, avaliou Hyberville. Para
ele, a estabilidade do mercado e

Valdomiro Poliselli

Fabio Medeiros

ciclos com menos curvas também dão segurança para que a
pecuária seja mais rentável e
garanta produtos de qualidade
ao mercado. De qualquer forma,
disse “é lógico que queremos
vender sempre produtos com
maior valor agregado”.
De fato, para o presidente
do Grupo VPJ, Valdomiro Poliselli Junior, o Brasil passará
gradualmente a produzir menos
carne de Nelore / commoditie e
mais carne de animais cruzados
(meio sangue Angus x Nelore.
As taxas de crescimento desta
pecuária 3.0 também estimulam
todos os serviços a ela ligados,
como nutrição, sanidade, tecnologias de IATF, inseminação, melhoramento genético, genômica
de toda a rede de fornecedores,
que inclui alimentos, máquinas,
fertilizantes e demais insumos.
Estrada da Certificação
Em seu reduto premium, explica o presidente da VPJ, remunera-se a fêmea F1 com preço
do boi, mais 7% de bonificação,
1% por marmoreio e 1% por
usar genética VPJ. “Não podemos nos afastar da estrada da
Certificação, da linha traçada
pela Angus, sob pena de perdermos todos os avanços até agora
alcançados”, assinalou Poliselli.
Isto porque a fêmea F1 hoje é
disputada por outras raças, que
viram neste cruzamento um atalho para reduzir ciclo e ganhar
em qualidade. Ele defendeu a
importância do foco no mercado
e do direcionamento da produção. “É extremamente importante que essas F1 sejam cruzadas dentro da linha do sangue
Angus, ou seja, usando o próprio
Angus, o Brangus ou o Ultrablack para ter garantia de mercado
e liquidez”, sentenciou Poliselli.
Mas a receita já foi dada, e
funciona em ambientes nunca
antes imaginados para o Angus.
No norte de Minas Gerais, em
ambiente caracterizado como
seca e baixa oferta de pasto, animais Angus 3/4 têm excelente
desempenho. A primeira inseminação ocorre aos 14 meses, com
desmama dos terneiros aos 30
meses, indo estas fêmeas para
programas de engorda, a remunerações excelentes, porque se
encaixam no Programa Carne
Angus.
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Seival Del Toro e Chalé vencem na Feapec

A

Cabanha Seival Del Toro,
de Cachoeira do Sul, RS,
ganhou destaque na pista
da 68ª Feira Agropecuária de
Cachoeira do Sul (Feapec), realizada dias 28 e 29 setembro, em
Cachoeira do Sul, ao conquistar
importantes títulos no julgamento
de rústicos Angus. A propriedade, de Luís Henrique Castagnino
Sesti, levou para casa o mérito de
Trio Grande Campeão nos machos
Puros Controlados (PC) com os
touros de tatuagens 1660, 1690
e 1675 e o reconhecimento de
Terceiro Melhor Trio da mesma
categoria, com os exemplares de
tatuagens 1648, 1688 e 1689. O
Trio Reservado de Grande Campeão Machos PC ficou com a Cabanha Madrugada, de Vinicius Só
Porto, de Cachoeira do Sul, com
os animais de tatuagens 433, 450

e 460. O jurado da mostra foi o
criador paranaense Christopher
Filippon.
A Seival Del Toro também levantou títulos na categoria Puro
de Origem (PO). A propriedade
arrematou o mérito de Trio Reservado de Grande Campeão com os
animais de tatuagens TE 149, TE
132 e TE 130). “Ficamos bastan-

te satisfeitos ao ver que o trabalho que a cabanha tem realizado
ao longo dos anos, ao selecionar
animais rústicos para um melhoramento genético e exemplares
avaliados pelo Promebo, tem nos
proporcionado resultados positivos como esses”, disse Sesti.
Ainda na categoria machos
PO, a Estância Chalé, de Cacho-

eira do Sul, RS, de propriedade de
Jorge de Lara e Outros, conquistou
o título de Trio Grande Campeão
com os touros de tatuagens U769,
U754 e U704. De acordo com Ricardo Eichenberg de Lara, um dos
proprietários da cabanha, o reconhecimento é resultado de muitos
anos de trabalho com animais da
raça Angus. “É fruto do trabalho
iniciado pelo meu pai e que estamos dando continuidade. O título
mostra que estamos no caminho
certo da seleção genética”, disse.
O reconhecimento de Terceiro Melhor Trio Machos PO ficou com a
Fazenda Zambeze, de São Sepé,
de propriedade de Manuel Isaac
Arrais, com os exemplares do trio
de tatuagens 741, 731 e 713.
A Cabanha Seival Del Toro
também levou para casa o título
de Melhor Macho PC, com o tou-

ro Seival 1675 (tatuagem 1675),
de 26 meses, filho do macho Mohnen South Dakota 402 e da fêmea
Seival 3000. O mérito de Melhor
Macho PO ficou com o touro Chalé U754, da Estância Chalê. O
exemplar tem 26 meses e é filho
do macho Sav Resource 1441 e
da fêmea Mia 357 Olga Lancer.
Leilão
A média de R$ 8.647,00 alcançada pelos touros Angus no
Remate Núcleo Centro Angus no
dia 29 de setembro atendeu às expectativas dos criadores que participaram da 68ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul (Feapec).
O pregão faturou R$ 210,6 mil,
com a comercialização de 60%
da genética ofertada em pista e
encerrou o evento promovido pelo
Núcleo Centro Angus.

Fêmeas valorizadas no Leilão Integração
As fêmeas Angus puxaram
o desempenho dos negócios durante a 42ª edição da Exposição
Agropecuária de São Francisco
de Assis, que terminou no dia 5
de outubro. Elas reinaram absolutas no 5º Leilão Integração
Angus & Brangus com média de
R$ 2.084,56. Entre os ventres
Angus PO, o preço médio alcançou R$ 4.707,25 e, entre os
ventres PC, R$ 2.265,00. As novilhas obtiveram preço médio de
R$ 1.612,44, as vacas prenhas,
de R$ 2.135,37, e as terneiras,
de R$ 1.050,00. Entre os touros, a média geral dos PO foi de
R$ 7.986,84, e a dos PC, de R$
7.100,00. Os novilhos fecharam
com média R$ 1.888,24, e os

terneiros inteiros, 1.300,00. O
faturamento geral do leilão chegou a R$ 2.509.990,00 com a
venda 238 lotes (1104 animais).
As vacas com cria ao pé e
prenhas para reprodução comercial foram as mais concorridas.
O criador Renato Zancanaro,
da fazenda Angus Rio da Paz,
de Cascavel (PR) arrematou a
vaca Santo Antão Zorzal TE
573, a mais cara do pregão, com
duas crias gêmeas ao pé, por R$
16.500,00 mil. O exemplar pertencia à Cabanha Santo Antão,
de Alegrete, de Ana Luiza e Flavio Montenegro Alves.
Segundo o vice-presidente do
Núcleo de Criadores de Aberdeen Angus de Alegrete (RS), Már-

Soldera & Espinilho
faz pista limpa
A preferência dos compradores pelo Angus de pelo fino foi
destaque no Leilão Espinilho &
Soldera, em 28 de setembro, no
parque Assis Brasil, em Esteio,
RS. Conforme o leiloeiro Marcelo
Silva, da Trajano Silva Remates,
“esse tipo de animal é mais resistente ao frio, ao calor, ao carrapato, muito mais adaptado e com
maior possibilidade de venda para
o Brasil Central”.
O leilão, que contou com investimentos de criadores da Grande
Porto Alegre, mas também do

Centro do País. Foram comercializadas cerca de 350 animais das
mais diversas idades, desde terneiras de ano até vacas paridas.
O proprietário da Cabanha
Soldera, Dilvani Soldera, considerou as médias atuais. Machos saíram por R$ 6,17 mil e fêmeas a
R$ 3,88 mil. Já no gado geral, as
fêmeas alcançaram média de R$
1,4 mil.
Destaques foram as vendas da
vaca Espinilho 9025 por R$ 15,2
mil, e do touro Espinilho Max no
valor de R$ 12 mil.

cio Sudati Rodrigues, as fêmeas
Angus fecharam o leilão com
negócios acima da expectativa.
“As novilhas para reprodução
comercial e os novilhos para engorda foram o destaque. Tivemos
compradores de vários estados,
como São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Paraná e do Rio Grande do
Sul”, revela.
Exposição de Rústicos de
São Francisco de Assis
Nos julgamentos dos rústicos,
realizados pelo inspetor técnico
Adevolmir Lima da Silva, a Cabanha Soldera, dos Irmãos Soldera Agropecuária, de Panambi
(RS) despontou entre os concor-

rentes. A propriedade elegeu o
trio Grande Campeão PC (6152,
6143 e 6051), o trio reservado
de Grande Campeão PC (6289,
6128 e 6122) e o Terceiro Melhor
Trio de machos PC (6359, 6298
e 6355). Também ganhou como
Trio Reservada de Grande Campeã PO (6095, TE 6004 e TE
6003) e Terceiro Melhor Trio de
fêmeas PO (TE 7190, TE 7191
e TE 7212). Entre as fêmeas PC,
os criadores de Panambi reinaram
absolutos com o Trio Grande Campeão (6091, 6030 E 6134), o trio
Reservado de Grande Campeão

(6080, 6042 e 6046) e o Terceiro
Melhor Trio (7026, 7093 e 7127).
E ainda levaram o título de melhor fêmea PC com o exemplar de
tatuagem 6134, que participou do
Campeonato Vaca Jovem.
O trio grande campeão entre
as fêmeas PO pertence ao criador Márcio Sudati Rodrigues
(TEI 377, TEI 366 e TEI346).
O Trio Grande Campeão Machos
PO foi para a Cabanha Fazenda Tólio´s Farm, de Eltair Tólio
(TE 447, TE 448 e TE 444), que
também fez o melhor Touro PO
(tatuagem: TE 444).

Todos os resultados das exposições podem ser conferidos no site:
www.angus.org.br – Exposições ou
http://www.herdbook.org.br/angus/

Umbu mantém tradição
Realizado em 27 de setembro,
no local Umbu, Uruguaiana, RS,
a venda de reprodutores da Cabanha Umbu, de Angelo Bastos
Tellechea, faturou um total de R$
587.520, com a comercialização
de touros e fêmeas Angus e Brangus.
O Angus foi maioria na oferta de pista, com 23 reprodutores
comercializados à média de R$
7,16 mil e 62 novilhas e vacas que
se venderam à média de R$ 2.67
mil. Nos Brangus, os 38 machos
fizeram média de R$ 6,83 mil e as
52 fêmeas de R$ 2.86 mil.
A Umbu é mais das tradicio-

nais e conceituadas cabanhas
gaúchas e na última Expointer o
criatório recebeu várias importantes premiações. Foi premiada
pela Associação Nacional de Criadores (ANC) pelo desempenho de
dois de seus reprodutores. Na raça
Angus, o Red Angus, Umbu 1922
Brigadier, recebeu o Prêmio Difusão Genética 2018, por ter sido o
reprodutor com maior quantidade
de crias registradas entre as raças
controladas pela ANC. Já o touro
Brangus, Umbu 5156, recebeu o
Prêmio de Supremacia Genética,
por ter obtido uma DEP Final de
38.59, a maior de sua geração.
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Leilão São Xavier tem boas médias
Realizado dia 14 de Setembro no Sindicato Rural de Santa Maria, o Leilão da Cabanha
São Xavier, de Tupanciretã,
RS, negociou 121 animais, totalizando R$ 906 mil, com excelentes médias e grande liquidez, considerada a atual crise
política e econômica. Os 32
touros Angus foram negociados à média de R$ 9.220,00,
enquanto os 28 touros Brangus valeram R$ 9.225,00. Já
um reprodutor Ultrablack, da
variedade vermelha, foi vendido por R$ 10.800,00, para ser
usado no rebanho comercial
do comprador. O leilão também vendeu 34 fêmeas Angus.
As terneiras tiveram média de

R$ 3.335,71, enquanto as novilhas foram negociadas por
R$ 4.457,70. O proprietário
da São Xavier, Camilo Vianna,
assinalou a grande fluidez do
remate, com a maior parte das
vendas a criadores gaúchos.
O melhor preço do leilão foi a venda do touro São
Xavier 2186, apelido Glock
(foto abaixo), integrante do
trio grande campeão rústico
PO da Nacional de Rústicos
2018 e melhor touro, por R$

22.500,00, para a Central
Select Sires. Uma observação
de Camilo Vianna foi a valorização média de 24% dos
touros Angus e de 16% dos
touros Brangus, em relação
a 2017. As terneiras tiveram
valorização de 3% e as novilhas apresentaram uma queda
na cotação. “No ano passado,
as novilhas foram muito valorizadas e era natural que se
acomodassem num patamar
menor, ainda que com preços
excelentes”, avaliou Camilo. A
empresa também comemora
os excelentes resultados obtidos nos testes de desempenho
e nas principais mostras de
rústicos da raça.

Rio da Paz fatura quase R$ 1 milhão
Mais uma vez a Angus Rio
da Paz se superou, realizando
no dia 1º de setembro um super
leilão, caracterizado por alta
liquidez e médias elevadas tanto para os touros quanto para
as fêmeas Angus. Pista rápida
e médias altas marcaram a décima edição do Leilão Seleção
Angus Rio da Paz, realizado no
Parque de Exposições de Cascavel, PR e transmitido ao vivo
pelo Lance Rural.
Os touros saíram à exce-

lente média de R$ 15 mil e as
fêmeas também cravaram a
elevada média de R$ 10 mil.
O pregão apresentou este ano
um faturamento total acima
dos R$ 900 mil, o que representa um crescimento de
32% em relação ao pregão de
2017. Além dos animais foram negociadas cerca de dez
mil doses de sêmen dos touros
Nero Valley da Rio da Paz e
Ranger Best Interest da Rio
da Paz, uma quantidade inco-

mum para um leilão de gado
selecionado.
Para o selecionador Renato Zancanaro, da Angus Rio
da Paz, “o leilão foi excepcional”. O proprietário da fazenda avalia que “o resultado significa o reconhecimento pelo
mercado da qualidade dos animais, e sinaliza que o trabalho
de seleção que estamos desenvolvendo atende plenamente
as expectativas dos criadores/
investidores”.

São Bibiano confirma boas vendas
Com destaque para a
venda de fêmeas, o 58º Remate Anual da Cabanha São
Bibiano, de Antonio Martins Bastos Filho (o Antoninho Bastos), faturou R$
1.509.540,00. Realizado no
dia 11 de outubro, no local
da cabanha, em Uruguaiana,
o pregão fixou as seguintes
médias: touros Angus a R$
7.685,71; touros Angus CA
por R$ 6.400,00, Red Angus
CA por R$ 6.400,00 e Red
Angus PO a R$ 6.176,00.
Nas fêmeas, as Angus
AD se venderam à média
de R$ 2.507,79, as tatuadas CA foram valorizadas
em R$ 2.768,70 e as An-

gus PO registraram média
de R$ 3.053,31. As Fêmeas
Base Brangus saíram por R$
2.529,80 e as Brangus 3/8
por R$ 4.025,26. E os touros
Red Brangus se venderam à
média de R$ 8.542,22.
Antônio Martins Bastos
Neto, filho de Antoninho e um
dos diretores da cabanha se
disse satisfeito com as vendas
que, segundo ele, estiveram
dentro da realidade do mercado atual brasileiro. Tellechea
& Bastos foi o escritório responsável pelo remate, tendo
o leiloeiro Fábio Crespo ao
martelo. As convidadas Cabanha Santa Angela e Agropecuária RRK Ltda. também
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ofertaram animais no pregão.
A Estância Juquiri e a Estância Itapitocai, de Carlos Alberto Martins Bastos, com o
assessoramento do veterinário
Marcelo Napoleão, foi o maior
comprador do leilão, notadamente em fêmeas, adquirindo,
também touros - 159 animais
arrematados no total.

GAP Genética abriu
primavera gaúcha
Fotos: Divulgação

Realizado em
23 de setembro, na
Estância São Pedro, em Uruguaiana, RS, o leilão
da GAP Genética,
cravou mais um
grande sucesso na
abertura da temporada de primavera gaúcha. Teve casa cheia,
com criadores e investidores
de várias partes do Brasil e especialmente do RS. Destaque
ficou com a venda do touro
Brangus GAP Doctor, arrematado por R$ 60 mil - a maior
valorização do ano. Na raça
Angus, os machos e as fêmeas
foram negociados, respectivamente, à média de R$ 10.380

e R$ 2.940. Nas fêmeas, o Angus fez média de R$ 2,94 mil.
As vendas foram pulverizadas para diversas regiões do
País, com destaque para cerca
de 100 touros comercializados
para o Centro-Oeste. A organização do evento foi da parceria
entre Trajano Silva Remates e
Estância Bahia e a transmissão foi do Canal Rural.

Liquidez e velocidade
no Selo Racial
O Leilão Selo Racial e
Reserva Especial, dia 26
de setembro, em Uruguaiana, RS, foi marcado pela
liquidez na venda das raças
Angus, Braford, Brangus e
Hereford e equinos Crioulos.
O evento esteve à cargo da
Trajano Silva Remates com
parceria da Estância Bahia
Leilões.
O destaque do leilão ficou por conta da venda de
duas fêmeas das raças Brangus e Angus. A Angus da
Cia. Azul foi comercializada
pelo valor de R$ 13,6 mil e
a Brangus da Rincón Del Sarandy, foi vendida a R$ 8 mil.
Nas médias, os machos tiveram destaque no Braford,
com R$ 10,3 mil,
seguidos do Brangus, com R$ 8,9 mil,
do Angus, com R$ 8
mil, e do Hereford,
com R$ 6,6 mil. Já
nas fêmeas, a maior
média foi da raça
Angus, com R$ 3,6
mil, seguida pela

Braford, com R$ 3, 4 mil, e
Hereford e Brangus, com R$
2,9 mil.
“A velocidade na venda
dos animais foi a grande surpresa do leilão, que terminou
antes do previsto”, registrou
o leiloeiro Marcelo Silva.
O titular da Cia. Azul,
Reynaldo Salvador, afirmou
que também chamou a atenção a participação de novos
clientes do Brasil Central.
“Nós cumprimos a função
de oferecer uma genética de
alta qualidade. O que ficou
bem marcante neste leilão foi
a liquidez desse tipo de animal rústico, produtivo, adaptado e que produz carne de
qualidade”, observou.
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Remate Só Angus fluiu
O 18º Remate Só Angus,
realizado dia 14 de outubro
durante a Expofeira de Pelotas, RS, pelas cabanhas Santa
Joana, Albardão, Santa Amélia
e Tradição, de Santa Vitória do
Palmar, RS - as quatro cabanhas juntas somam sete prêmios Mérito Genético e cinco
campeonatos no Ranking Nacional de Rústicos Angus - negociou 90 machos e 41 fêmeas
PO e PC, totalizando R$ 951
mil.
Chancelado pela Associação
Brasileira de Angus e conduzido
pela Casarão Remates Pecuária

e Negócios Rurais, de Pelotas,
tendo ao martelo o leiloeiro André Crespo, o pregão fez médias
de R$ 9,2 mil para os touros
rústicos, fêmeas PO a R$ 4 mil,
fêmeas CA a R$ 3 mil e fêmeas
AD se venderam à média de R$
2.600,00.
O destaque ficou para a venda do touro Tradição 2355, integrante do trio grande campeão
de rústicos da Expointer e também eleito o melhor touro rústico da feira de Esteio, por R$
22.500,00, para o novo criador
de Santa Vitória do Palmar Juliano Carrasco.

Recalada: sucesso
A Cabanha Recalada, de Fábio
Ruivo, estreou bem
em seu primeiro leilão de produção, realizado no dia 10 de
outubro, na pista da
Exposição de Pelotas, RS.
O remate registrou médias elevadas: R$ 9,15 mil
para os touros Angus PO e R$ 7,41
mil para as fêmeas Angus
PO. O pregão, a cargo da
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Médias positivas
no remate Santa Eulália
O Remate da Estância
Santa Eulália, realizado
em 12 de outubro, durante a Exposição de Pelotas,
RS, fechou com faturamento de R$ 448,35 mil.
O destaque de pista ficou
para a venda de dois touros Angus, cada um por
R$ 22,5 mil. Um deles foi
arrematado pelo selecionador João Wolf, titular da
Cabanha dos Tapes, em Tapes, RS, e o outro por Leonardo Grupeli, de Pelotas
RS.
Chancelado pela Associação Brasileira de Angus,
o pregão negociou em pista
54 exemplares Angus machos e fêmeas. Os touros

Fotos: Divulgação

Angus PO rústicos puxaram
a boa média de R$ 9,38 mil
e as fêmeas PO, também de
alta qualidade, foram valorizadas à elevada média de
R$ 6,5 mil. A condução do

leilão esteve a cargo da
Knorr Leilões. Para o proprietário, Joaquim Mello, a
pista foi ágil, o que é muito
importante, e a ponta foi
muito bem vendida.

BT Basca com pista limpa
Com faturamento de R$
791 mil nos bovinos e R$ 223
mil nos equinos, o Leilão BT
Basca limpou a pista no dia 12
de outubro, em Uruguaiana,
Knorr Leilões, totalizou R$ RS. Os touros Angus fizeram
média de R$ 8,5 mil e as fême302,85 mil.

as Angus de R$ 2,8 mil. Touros
Brangus se venderam à média
de R$ 9,1 mil.
Segundo a proprietária,
Mariana Tellechea, a demanda por fêmeas foi acentuada,
como tem ocorrido nesta tem-

porada. O destaque ficou para
o touro Angus Basco Crédito
921. Ele foi arrematado por
R$ 20 mil pelo criador Luiz
Felipe Menezes de Ávila, da
Fazenda Bom Sucesso, de São
Vivente do Sul.

NECROLÓGIO

Faleceu Hermes Pinto
Um dos fundadores da Associação Brasileira de Angus, o
criador Hermes Silva Pinto, de
Uruguaiana, RS, faleceu no dia
15 de Setembro, em Porto Alegre, após internação para tratamento de complicações respiratórias. Incentivador da raça
Angus, criador de cavalos crioulos em sua Cabanha São Luiz,
Hermes Pinto foi presidente da
Angus entre 1978 e 1980, sendo
grande incentivador das exposições de rústicos.
Hermes Silva Pinto integrou a diretoria da Angus pela
primeira vez em 1962 no cargo
de tesoureiro. Seguiu na função na gestão 1972/1974 e,
em 1974/78, assumiu a 2ª vice-

presidência, assumindo a presidência na gestão seguinte. O
pecuarista deixa a esposa Helena Maria, os filhos Ana Helena,
Luís Paulo, Hermes e Ângela e
cinco netos.

Morre criador Genuíno Ferreira
Aos 97 anos, faleceu
Genuíno Farias Ferreira,
um pioneiro da pecuária
de corte e da raça Angus, presença constante
em eventos da raça, apesar da idade já avançada. Uma de suas últimas
participações foi em palestra do Circuito Touro
Angus Registrado, realizada em Rio Grande
em agosto de 2017. Da
primeira fila, ouviu a apresentação e, quando perguntado sobre a relevância de se
manter ativo, disparou: “Sigo
trabalhando e aprendendo.
Ninguém sabe tudo na vida”.
Médico veterinário, atu-

ava na criação de Angus em
sua Fazenda Calafate, em
Rio Grande, e no plantio de
soja e arroz. Pertencente à
quarta geração da família
na produção rural, lembrava
que iniciou na Angus porque

a raça, há décadas, já
se destacava nos campos pelas rusticidades
e qualidade da carne.
A Fazenda Calafate realiza regularmente seu
leilão de terneiros e
terneiras Angus no mês
de abril, com excelentes médias.
Genuíno
Ferreira
deixa a esposa Dulce
Issler Ferreira e as filhas Ana Carolina Issler Ferreira Kessler e Maria Célia Issler Ferreira de Araújo, além
dos netos Henrique, Isabel e
Victor e dois bisnetos, Roberto Giusti Araújo e João Victor
Araújo Russo.
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No Prado, amostra do Angus mundial
Fotos: Divulgação

A

fila final da Expo Prado 2018 –
113ª Mostra Internacional de Animais, organizada pela Associação
Rural do Uruguai - foi considerada digna
de qualquer pista do mundo, na opinião
do jurado argentino Néstor Charavalli.
Segundo ele, que escolheu como Grande Campeão o touro Cardenal, Grande
Campeão Sênior, exposto pelo Frigorífico Modelo, estes exemplares não se
vêem todos os dias, já que têm poucos
defeitos e são animais carniceiros, úteis
para pista e para o campo. O Reservado
de Grande Campeão foi um touro dois
anos maior, exposto pela Cabanha Los
Nietos, da Genetic Leader SRL. Segundo Chiaravalli, é um animais de muita
profundidade, bom traseiro, boa ossatura e muito futuro. O Terceiro Melhor
Macho foi o touro reservado campeão
sênior, também do Frigorífico Modelo,
em sociedade com a cabanha argentina
La Rubeta.
O jurado destacou as qualidades do
grande campeão: - é um touro excepcional, com grande quantidade de carne,
com mais de mil quilos, excelente circunferência escrotal e qualidade racial
muito acentuada, sobretudo para um
touro vermelho, sempre difícil de encontrar, explicou. O touro Cardenal já havia
sido Reservado Terneiro e foi campeão
em outra expo Uruguaia, de Durazno,
informaram seus proprietários. O touro
já impressionava quando ao pé da vaca
e hoje há a certeza de que é um grande
produtor de touros e novilhos.
O presidente da Sociedade de Criadores de Aberdeen Angus do Uruguai,
Álvaro Díaz Nadal, considerou a mostra

Grande Campeão

Grande Campeã

Reservado de Grande Campeão

Reservada de Grande Campeã

genética um espetáculo fantástico. A
presença de 247 reprodutores em pista
mostrou o crescimento e o interesse dos
criadores pela raça Angus. Além disso, o
dirigente congratulou-se com a possibilidade de mostrar esta qualidade genética durante o Secretariado Mundial da
raça, que se realiza em março de 2019
em Punta del Este. “Estamos muito
bem posicionados para apresentar ao
mundo a pecuária e este país agropecuário”, afirmou Nadal.
Fêmeas
Ao final do julgamento de fêmeas, o
jurado Néstor Chiaravalli concluiu que
“com este nível o futuro da raça Angus

no Uruguai está assegurado”. Elogiando todas as categorias, desde as terneiras até as vacas com cria ao pé, o jurado
justificou suas escolhas, buscando animais funcionais que sirvam para pista
e fundamentalmente para o campo, que
possam emprenhar e gerar terneiros.
Outro aspecto relevante de Prado 2018
foi a associação e parceria de diversos
criadores para apresentar animais diferenciados. Na pista, foi Grande Campeã
e Campeã Vaca, um animal da La Santina de Agrofín SA, Milkland SRL, San
Gregorio Ganadera y La Juanita. A Reservada de Grande Campeã y Reservada
Campeã Vaca, também de La Santina
de Agrofin SA, Milkland y La Juanita.

A Terceira Melhor Fêmea e Campeã
Vaquilhona Maior foi exposta por Los
Macachines, da Sociedade Ganadera El
Yunque y César Musselli.
O dirigente da La Santina, Maxi
Dalla Mora, comemorou a façanha:
“Entrar em pista com amigos e sócios
que confiam em nossos animais é um
orgulho e uma grande responsabilidade”. Destacou que o trabalho é realizado a campo, “mas dá um imenso prazer
chegar à Expo Prado e mostrar o que
fazemos no dia a dia”. Esta foi a segunda vez que a cabanha vence a principal
mostra uruguaia, com a mesma genética. A primeira vez foi em 2015, com a
fêmea Kika.

Secretariado Mundial Angus no Uruguai
De 18 a 29 de março
2019, o Uruguai será sede
do Secretariado Mundial
Angus, um evento que se realiza a cada quatro anos em
diferentes países criadores
de Angus.O objetivo é a troca
de informações, melhoramento tecnológico, cooperação e
integração entre os criadores
do mundo Angus. Sediado em
Punta del Este, o Secretariado terá programação de visitas a propriedades, palestras
técnicas, exposição a julgamento de reprodutores, além

de eventos que vão tratar de
mercado, indústria, tendências, genética e novidades da
raça nos diferentes países.
Nestes 10 dias, estão sendo esperados em torno de 400
participantes dos países integrantes das Sociedades do
Secretariado Mundial Angus,
entre os quais Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia,
Austrália, Brasil, Argentina,
Chile, Paraguai, México, Espanha, Irlanda, Noruega, Alemanha, Reino Unido, Escócia,
França, Suíça e Colômbia.

No Uruguai, a raça Angus conta com mais de 130
anos de história, e hoje é uma
das principais produtoras
de carne do País, com produção totalmente a campo,
com excelente rentabilidade.
A pecuária uruguaia, aliás,
tem como slogan “do campo
ao prato”, vendida ao mundo
como “Uruguay Natural”.
Segundo a organização do
evento, a cargo da Sociedade de Criadores de Aberdeen
Angus do Uruguay, as atividades iniciarão com uma gira de

campo entre os dias 18 a 23
de março, visitando algumas
das principais cabanhas uruguaias de Angus. Finalizando
no Centro de Convenções de
Punta del Este, onde haverá a
exposição de animais, leilão,
mostra comercial de serviços
vinculados ao setor, além das
conferências técnicas, genética, tendências de mercado,
entre outros temas.
Mais informações, inscrições e agenda completa, podem ser consultados na página:
www.angusuruguay.com.
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Genex entra no mercado
de Angus nacional
C

om um trabalho mundialmente reconhecido pela
qualidade e consistência
na seleção de gado Angus, a Genex acaba de entrar na genética
brasileira após a contratação
do seu primeiro touro nacional
da raça, o PWM Tobiash 2173
Renown. A negociação ocorreu
durante o 4º Leilão Casa Branca, realizado em setembro na
Fazenda Santa Ester, em Silvianópolis (MG). Momento em que
a Agropecuária Leopoldino adquiriu 50% do animal e os outros 50% permaneceram com a
Casa Branca.
O embrião importado é
oriundo de um dos melhores
criatórios de Angus dos Estados Unidos, a Shaff Angus Valley (SAV), com registro na Associação Americana de Angus
(AAA) e em breve terá seu teste
de progênie também realizado
pela associação americana. O
PWM Tobiash é filho do touro
SAV Renown na vaca Primerose 9268, filha de SAV Bismarck, ambos os touros revelados e
consagrados pela central.
No Brasil, a Genex foi pioneira no oferecimento da melhor genética americana da
raça Angus com seus inúmeros
raçadores. Para Juliana Ferragute, gerente de produto corte
da Genex, “a Genex é líder mundial em genética Angus devido
ao inovador e eficiente trabalho
desenvolvido pela cooperativa
junto aos principais criadores
da raça, o que permite à central
acesso a um grandioso banco de
dados, avaliações e à melhor genética disponível. A seleção dos
touros que formam a bateria da
Genex é sustentada no princípio
Cow Sense & Science, ou seja,
utilizar das tecnologias disponíveis como DEPs e genômica aliadas ao fenótipo da vaca
produtiva. Após anos de trabalhos conduzidos pela Associação Brasileira de Angus e pelos
programas de melhoramento

Genex ingressa na genética brasileira com a contratação de PWM Tobiash 2173 Renown

da raça no Brasil encontramos
o reprodutor que nos fez contratar o primeiro touro Angus
nacional”, detalha.
Segundo o gerente de Marketing da Genex, Daniel Carvalho, o touro tem consistência de
pedigree, performance absoluta, tanto para desempenho em
crescimento, quanto em peso
de carcaça, o que o qualifica
como um expoente na bateria
Genex. “Para a Genex, esse é
um marco na bateria taurina de
corte, pois se trata do primeiro touro Angus contratado fora
dos EUA. Estamos felizes pela
parceria com a Casa Branca e o
Grupo Leopoldino, abrindo nossas portas ao Angus nacional
com chave de ouro”, salienta.
Com 50% do touro, Paulo de Castro Marques, Diretor

da Casa Branca Agropastoril e
vice-presidente da Associação
Brasileira de Angus, ressalta
que a raça Angus vive um ótimo
momento no Brasil, com aumento da procura por genética
de qualidade e uma carência na
oferta de genética nacional do
mesmo nível da norte-americana. “É isso o que a Casa Branca
oferece e o mercado está valorizando, assim como a Genex
fez ao levar PWM Tobiash para
sua bateria. Fiquei extremamente feliz com a escolha da
Genex por este jovem reprodutor de tanto futuro. De um
lado, é a demonstração de que
a empresa entende as necessidades dos pecuaristas brasileiros e reforça sua bateria Angus
com um touro que contribuirá
muito para o aumento da pro-

Para a Genex, este touro é
um marco por se tratar do
primeiro reprodutor Angus
contratado fora dos EUA

dutividade da raça no país. De
outro lado, também reconhece
o trabalho da Casa Branca, o
que nos dá muita satisfação”.
“A busca da Casa Branca
pela melhor genética Angus foi
feita nos criatórios expoentes
dos Estados Unidos, como a
SAV, Sinclair e Connealy, para
fortalecer o seu programa de
seleção. “Os indicadores do
PWM Tobiash nos trazem muita confiança no seu futuro. São
atributos realmente diferenciados, que o colocam como um
dos mais promissores reprodutores Angus nascidos no Brasil.
Ele expressa o que desejamos
em um reprodutor, é jovem com
apenas dois anos, tem excepcional pedigree, é top 1% em peso
de carcaça e tem desempenho
excelente em docilidade, peso a
desmama, peso ao ano e Área
de Olho de Lombo”, finaliza
Marques.
De posse de outros 50%
do touro, o pecuarista Abel
Leopoldino, à frente do Grupo
Leopoldino, que realiza um intensivo trabalho de cruzamento
industrial e produção de carne
em Água Boa, Mato Grosso, de-

talha que utiliza bastante a genética de criatórios americanos,
muito parecida com a do PWM
Tobiash. “Nós vamos integrálo ao rebanho exatamente pelas
características que ele apresenta, com um conjunto de régua
de DEPs muito positiva para
nossa expectativa, tanto para a
produção de carne, quanto para
fazer matrizes F1, que serão levadas para reprodução. Tenho
a certeza que vamos crescer
muito com essa aquisição e que
atingiremos diversos objetivos.
A Genex tem uma expertise absurda em diversas raças, mas
principalmente em Angus, e
para o criador é uma empresa
que representa muito e tem um
valor extremamente significativo”.
Conforme o gerente do
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus, Fábio Schuler
Medeiros, a Genex é uma das
mais importantes empresas de
inseminação do mundo e a sua
entrada na genética produzida
no Brasil é um marco na sua
história e um reconhecimento
da qualidade do trabalho que
vem sendo desenvolvido pelos
criadores no Brasil. “Muitos
dos melhores reprodutores Angus nacionais trazem em seu
pedigree linhagens comercializadas pela empresa. Este passo reforça o compromisso da
empresa com os selecionadores de Angus nacional, estimulando o uso da genética Genex
nos plantéis e abrindo caminho
para construção de novas parcerias no país”. O PWM Tobiash já está em coleta e em
breve estará disponível para
todo o mercado, agora com a
chancela Genex. “Temos certeza das suas qualidades e que
elas poderão contribuir sobremaneira para o melhoramento
dos rebanhos brasileiros e para
a produção de carne”, finaliza
Juliana Ferragute.
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Cabanha
a céu
aberto
Por Marina Corrêa

Fotos: Arquivo Pessoal/Divulgação

A medicina talvez seja, ainda, uma das profissões mais sonhadas
por muitos jovens brasileiros. É um dos cursos mais concorridos nos
vestibulares. Formada em medicina e especializada em ginecologia
e obstetrícia, Claudia Maria Cândida de Scalzilli, 63 anos, trocou o
consultório pelo campo. É criadora de Angus e administradora de uma
consolidada “cabanha a céu aberto”, como ela mesma diz, referindo-se à
Scalzilli Agropastoril, na metade Sul do Estado gaúcho. “Nossos animais
tem qualidade de cabanha, mas são criados a campo, a céu aberto”,
explica a fazendeira.

C

laudia administra as duas
fazendas que formam o
criatório junto da mão
forte da mãe, dona Maria José.
Aliás, é da família da mãe que
vem a herança do campo. Embora seja da veia paterna o
espírito empreendedor e visionário. “Sou uma boa mistura”,
brinca Claudia, ao comentar
que as terras da família foram
transmitidas ao seu avô, Fernando Chagas Carvalho, e herFoto: Eduardo Fehn Teixeira/Ciranda

dadas em parte pela mãe.
As propriedades
A família Scalzilli possui
duas propriedades: a Estância
do Retiro, em Cacequi, RS, e a
Estância do Salso - Las Marias, em Bagé, RS, na fronteira
com o Uruguai. “Meu pai, Sylvio Claudio Scalzilli, promotor
público apaixonado pelo campo, adquiriu algumas glebas da
estância original, comprando

de outros herdeiros (Estância do Retiro). Simultaneamente, adquiriu outra área
no município de Bagé, junto
à qual eu e minha mãe adquirimos outras frações.
A administração da propriedade está na quarta geração dentro da mesma família, sendo realizada hoje,
após a morte do meu pai no
início dos anos 2000, por
mim e minha mãe”, revela a

Claudia e a
sua equipe
de campo

selecionadora de Angus.
Tudo muda o tempo todo
Claudia é filha única, mas
salienta que nunca foi criada
como tal. “Acompanhei sempre tudo quanto foi lide campeira, meus pais me proporcionaram vários tipos de vivências
e nunca fui alguém “mimada”.
Todas essas atividades auxiliaram em minha formação”,
observa.

Esse trânsito livre pelas estâncias e seus modos de operar
trazem lembranças valiosas
a Cláudia. “Vi muitas coisas
.... geladeira a querosene, luz
de lampião, idas para estância de trem, banhos de sanga.
Sou do tempo do boi gordo, de
4, 5 anos. Vi tudo isso evoluir,
mudar. O que tirei disso? Que
tudo muda o tempo todo e que

>>>

Angus@newS
é preciso acompanhar o que o
novo tempo tem a nos fazer viver”.
Casada, Cláudia tem dois
filhos: Antônia e João Octávio.
Nenhum tem formação na área
rural. A questão sucessória
é assunto permanente na família. “Foi uma preocupação
que meus pais tiveram comigo,
ainda mais por ser filha única,
e que agora tenho com meus
filhos. Eles já atuam na empresa, em cargos referentes às
suas áreas de formação. Portanto, ao pensar na sucessão
familiar, sempre colocamos
a família esclarecida sobre o
dia-a-dia no campo e a necessidade de uma maior organização administrativa do negócio.
Outra coisa que sempre digo:
já vi muito herdeiro colocar
todo o trabalho da família pelo
ralo. Então, para o que não
se tem aptidão, é necessário a
contratação de profissionais”.
O marido, Fernando, também é médico, mas grande
entusiasta do setor agropecuário e parceiro de Cláudia em
suas decisões. “Somos um casal moderno, cada um no seu
quadrado. Ele salvando vidas,
eu produzindo com a pecuária
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ca, sanidade e coloca as mães
nos melhores pastos.
Máquinas de
produzir terneiros
“Temos verdadeiras “máquinas” pra produzir os melhores terneiros. Trabalhamos com
planejamento e estratégia, suplementação para aumentar os
índices de prenhez com objetivo de produzir terneiros mais
pesados e colocar a vaca em
Cláudia, sempre na lida
recria de novo após o desmaAs netas Ana Cândida e Maria. Abaixo, um dos modelos de mãe Angus
me. “Aqui, não temos espaço
para vacas que não produzem
um terneiro por ano”, sentencia Claudia.
Contam com a assessoria
do mesmo veterinário há 25
anos, o Dr. Carlos Guterrez,
além de receberem visitas
de técnicos mensalmente. A
meta comercial do grupo é
mostrar aos importadores
que a carne brasileira tem
de resultado. Mas sempre nos diferentes e o “filé” da cria- en Angus. Em Bagé temos as qualidade e que os terneiros
ção está na Las Marias, que melhores mães, uma seleção produzidos em solo adminisapoiando”, revela.
tem solo mais nobre, profun- de mais de 60 anos em Angus. trado pela Scalzilli Agropasdo. “Meu pai dizia que a es- Em ambas fazemos a integra- toril são mesmo os melhores.
O Angus nas terras
tância em Cacequi, com solo ção lavoura pecuária, com a “Somos privilegiados com
dos Scalzilli
Tanto na fazenda de Ca- mais arenoso, era nosso Texas. formação de pastagens para quatro estações, e a melhor
cequi, quanto na de Bagé, há Mas que adubando, tudo dava. o gado e até irrigação via pivô raça do mundo. Então, é fazer
criação de Angus. No entanto, Uma questão de dedicação. central”, explica. A família acontecer”, diz a tradicional
são propriedades com perfis Lá, temos Brangus e Aberde- busca sempre a melhor genéti- criadora de Angus.
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Circuito Touro Angus Registrado em SC
Fotos: Divulgação/Angus

“N

ossa meta é fazer
com que a Associação Brasileira de Angus esteja sempre próxima dos
produtores e levando a diferentes regiões do Brasil farta informação sobre a raça Angus, sobre os ganhos dos criadores em
trabalhar com a genética Angus
e especialmente explicar as sobradas razões para a opção pelo
uso de reprodutores registrados,
capazes de garantir melhoramento genético aos rebanhos”,
reafirma o gerente de Fomento
da Angus, Mateus Pivato. Ele
lidera a organização de eventos
com estas finalidades, que vem
sendo realizados em várias partes do Brasil.
Depois de percorrer vários
municípios do Paraná e de Santa Catarina, em julho e agosto,
em 19 de setembro o evento
voltou a ser realizado em Santa
Catarina, na cidade de Araranguá, no Caverá Country Park, e
no dia 20 em Itajaí, na sede da
ACBBVI, no Parque Municipal
do Agricultor. Durante as palestras, o Mateus Pivato abordou
aspectos práticos e específicos
da genética Angus, tanto pura
quanto em cruzamentos. “Detalhamos as principais características, como precocidade,
fertilidade, qualidade de carne
e habilidade materna. Além disso, tratamos da importância da
análise correta dos reprodutores de acordo com cada sistema
de produção e com os objetivos
de cada propriedade”, lembra o
técnico.
Silvia Freitas, superintendente de Registro Genealógico da Associação Nacional de
Criadores Herd-Book Collares
(ANC), abordou a importância
do registro genealógico para
o rebanho. Segundo ela, o uso
de animais registrados, aqueles
com as características desejáveis, vão qualificar o rebanho
brasileiro”. E a utilização de
touros registrados também foi
destacada pelo diretor de marketing do do Núcleo Catari-

nense de Criadores de Angus,
Nelson Serpa. Para ele essa
prática é muito importante
para o melhoramento genético
e o aumento da rentabilidade
dos criadores à medida em que
padronizam rebanhos e aumentam a lucratividade do negócio.
Ele lembrou que a escolha por
animais Angus de alta qualidade genética proporciona bovinos
mais eficientes, abates precoces
e carne diferenciada.
E Itajaí
No dia 20 de setembro o
evento teve como palco Parque Municipal do Agricultor,
em Itajaí, SC. Teve a presença
do secretário da agricultura da
cidade, César Reinhardt, que
garantiu que iniciativas como
essa são apoiadas pela gestão
pública. “Queremos dar notoriedade a tudo o que é da área
da pecuária”, afirmou ele na
ocasião. Para 2025, o Ministério da Agricultura (Mapa) projeta aumento de consumo em
17,8%. Porém, de acordo com
Pivato, os produtores deverão
estar atentos aos desafios que o
futuro reserva à pecuária, como
mudanças climáticas e menos
áreas disponíveis para o setor.
“Teremos que intensificar a produção, ou seja, produzir mais
com menos recursos e em menores áreas”, destacou. Por isso, os
produtores deverão avaliar com
cuidado e selecionar reprodutores e matrizes, baseando-se em
“genética, manejo, sanidade e
nutrição”, comentou Pivato.
A raça Angus é uma das 24
que a Associação Nacional de
Criadores Herd-Book Collares
(ANC) registra atualmente. A
superintendente de registro genealógico da ANC, Silvia Freitas, enfatizou a importância de
registrar animais como fator importante no desenvolvimento do
rebanho. A zootecnista explicou
os processos envolvidos no tema
e abordou a história pioneira
da entidade no ramo. Segundo
Silvia, esse processo é necessário para padronizar rebanhos,
resultando em valorização comercial, médias de produção
rentáveis e redução de custos.
“É assim que o produtor consegue se tornar competitivo no

Mateus Pivato, da Angus, e Sílvia Freitas , da ANC, foram os palestrantes

mercado”, assinalou a dirigente.
Segundo ela, os animais da raça
Angus podem ser registrados em
quatro livros: Puro de Origem
(PO), Puro Controlado (PC),
Puro por Avaliação (PA) e Cruzamento Sob Controle de Genealogia (CCG). “Por hierarquia, o
livro mais completo é o PO, pois,
nesse caso, se tem total conhecimento sobre a genealogia dos
exemplares”, explicou. Após as
apresentações, cortes de entrecot e contrafilé de carne Angus
certificada foram servidos aos
presentes ao encontro.
Cachoeira do Sul
Em 29 de setembro o evento voltou ao Rio Grande do Sul,
sendo realizado em Cachoeira
do Sul, RS, durante a 68ª Feapec. Mais de 50 pessoas acompanharam a palestra do Circuito
Touro Angus Registrado e mais
uma vez Mateus Pivato ressaltou que é preciso que as propriedades produzam o máximo possível com os recursos disponíveis
de forma vertical, isto é, maior
volume na mesma área. “Ao
produzir mais com menos e de
forma equilibrada os produtores obterão eficiência produtiva
e rentabilidade econômica.” O
evento, no CTG José Bonifácio
Gomes, do Parque do Sindicato
Rural, contou com o apoio do
Núcleo Centro Angus.
Em sua apresentação, Pivato
destacou que para ter garantia
de eficiência produtiva no rebanho é necessário que os exemplares possuam características
como fertilidade, precocidade,
facilidade de parto e habilidade
materna de forma equilibrada.
“A chave para o sucesso dentro e fora da porteira começa
a partir da escolha dos exemplares e, por isso, é importante
que os produtores saibam de

que forma devem agir e o que
precisam buscar nos animais”,
disse. Ele também ressaltou que
existem exemplares adequados
para cada sistema e que é essencial que informações como essas
sejam passadas aos criadores
para melhorar a qualidade da
produção. “Nunca se falou tanto em informação como agora, e
na pecuária não é diferente. Os
pecuaristas terão que produzir
mais no futuro para abastecer
a demanda do País e para isso
precisam ter em mãos as ferramentas necessárias para colocar
em prática”, alertou o técnico.
De acordo com o presidente
do Núcleo Centro Angus, Dimas Rocha, o Circuito Touro
Angus Registrado reforça cada
vez mais a presença da raça na
região e traz dados objetivos e
práticos para pecuaristas que
pretendem utilizar exemplares
melhoradores em seus rebanhos.
“Mostra a partir do cálculo o
quanto é importante o criador
investir em Touro Angus Registrado e dupla marca”, reforçou
Dimas. Novamente foi servido
um suculento assado com carne
Angus certificada.
Na ExpoVac
Vacaria, RS, durante a 54ª
Exposição Feira Agropecuária
(ExpoVac), foi a próxima parada
do Circuito Touro Angus Registrado, até imediatamente antes
do fechamento desta edição do
Angus@newS. Para conversar
com criadores dos Campos de
Cima da Serra sobre o impacto
do uso de reprodutores selecionados nos plantéis, o evento foi
realizado no dia 12 de outubro,
com a liderança nas apresentações do gerente de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, integrando a programação de palestras
da mostra.

“O momento é importante
para dar sequência ao crescimento da Angus em nossa região”, afirmou o integrante do
Núcleo Serrano de Criadores de
Angus e novo criador da raça,
Giuliano Marques da Rosa. Para
ele o touro registrado dá segurança para trabalhar. É uma ferramenta barata e que tem comprovada eficiência”, destacou.
Pivato voltou a abordar aspectos da genética Angus e suas
vantagens para alcançar o máximo de rentabilidade na produção. “Precocidade, fertilidade,
qualidade de carne e habilidade
materna são os diferenciais da
raça”, sentenciou. Ele também
valorizou a importância da análise correta dos reprodutores
de acordo com cada sistema de
produção e com os objetivos de
cada propriedade.
E ao final, degustação de
carne Angus Certificada para os
participantes.
Em suas palestras nesses
encontros com os criadores, o
Gerente de Fomento da Angus,
veterinário Mateus Pivato, deixa claro que a opção por touros
registrados resulta em rentabilidade garantida ao produtor, com
animais que entregam a excelência que o investidor e o mercado
exigem atualmente.
Segundo o técnico, a opção
por reprodutores registrados
resulta num rebanho genuinamente Angus, que produzirá
descendentes capazes de refletir tudo que o mercado deseja e
espera do animal em termos de
performance. Além disso, Pivato
acrescenta que trabalhando com
a genética Angus, os produtores
obtém terneiros uniformes com
ganho de peso mais rápido e resultados mais expressivos dentro
e fora das porteiras.
Para o presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, são
eventos que se revestem de larga importância aos criadores,
pois amplia o conhecimento dos
pecuaristas sobre as vantagens
de trabalharem com exemplares
Angus registrados em seus rebanhos. “Este circuito foi uma
solicitação realizada pelos núcleos de criadores de Angus na assembleia da entidade no final de
2017”, lembrou o dirigente.
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São Xavier vence Teste de Eficiência Alimentar

A

Fotos: Carolina Jardine/Angus

Cabanha São Xavier, de
Caio e Camilo Vianna,
em Tupanciretã, RS, foi a
grande vencedora da primeira
edição do novo Teste de Eficiência Alimentar, uma iniciativa da parceria da Associação
Brasileira de Angus com a
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Ufrgs), que
por 70 dias avaliou o Consumo
Alimentar Residual (CAR) de
19 touros provenientes de 13
propriedades gaúchas. Na segunda colocação ficou a Cabanha La Coxilha, de Guilherme
de Oliveira Corrêa de Barros
e Gabriel Barros, de Cacequi,
RS, e no terceiro lugar a Estância Três Marias, de Francisco Azambuja Amaral, de
Santa Vitória do Palmar, RS.
Os resultados da prova foram
divulgados no dia 8 de outubro,
durante dia de campo na Estação Experimental Agronômica
da Ufrgs, em Eldorado do Sul,
RS, onde o teste foi desenvolvido.
O touro 2284 Mont Black
TE, filho do R B Tour of Duty
177, da Cabanha São Xavier
(o grande destaque do teste)
consumiu 1,7 kg de matéria
seca a menos do que o esperado para o ganho de peso atingido. O segundo lugar foi conquistado pelo touro La Coxilha
TE10 Cumbiero Brilliance,
filho do Sav Brilliance 8077,
que atingiu CAR negativo de
1,4 kg. E o consumo alimentar do exemplar 3 Marias 171

Fernanda Kuhl, representando a Estância Três Marias, Gabriel Barros, da La Coxilha, e Camilo Vianna, da São Xavier

gus estamos muito felizes com
esta prova. Para o ano que vem
esperamos mais centrais e animais participando, a fim de difundir a raça gerar ainda mais
dados importantes aos pecuaCaminho certo
De acordo com o presidente ristas”, completou o técnico e
do Conselho Técnico da Angus selecionador de Angus.
O touro La Coxilha TE10
e proprietário da Cabanha São
Xavier, Camilo Vianna, o touro Cumbiero Brilliance, seguncampeão do teste retornará do o proprietário da Cabanha
à propriedade para ser usado La Coxilha, Gabriel Barros,
em monta a campo nas fême- é resultado de planejamento
as geração 2017, com a meta realizado nos primeiros anos
de multiplicar sua eficiente ge- da propriedade. “Pensamento
nética em toda uma geração. muito jovem que deu resulta“A prova é muito importan- do”, disse. Além disso, Barros
te, pois mostra que estamos ressaltou que o exemplar é
no caminho certo de seleção, fruto de acasalamento dirigido
onde nossa filosofia de traba- e que seu irmão está em uma
lho é buscar animais economi- central de inseminação. “Por
camente mais eficientes para ter diversos criadores que aposnossa propriedade e para os taram no teste com 20 animais
nossos clientes”, sintetizou Ca- praticamente oriundos de tomilo Vianna. Ele ressaltou que dos os lugares do Rio Grande
o resultado do teste é bastan- do Sul, e a nossa cabanha com
te positivo e prova a qualidade pouquíssimo tempo de vida, já
da raça Angus, tendo em vista conseguir sair na frente, para
as adversidades de clima en- nós é uma grande satisfação”,
frentadas. “Nós criadores e a avaliou Gabriel, ressaltando
Associação Brasileira de An- que o resultado também mosPriority, filho de SAV Priority
7283, que ficou na terceira posição, registrou CAR negativo
de 1,2 kg.

tra que a propriedade está no
caminho certo.
Várias avaliações
Além do Consumo Alimentar Residual dos aninais, o teste também avaliou a Área de
Olho de Lombo (AOL), Espessura de Gordura Subcutânea
na Picanha (EGP), Espessura de Gordura Subcutânea
na Costela (EGS) e Gordura
Intramuscular (IMF – Percentagem de Gordura Intramuscular). De acordo com o
levantamento final, os touros
encerraram a prova com média de 113,91 cm² de AOL;
6,48 mm de EGS; 8,97 mm
de EGP e 4,07% de IMF. A
média de ganho de peso registrada non período foi de
148,58 kg, cerca de 1,64 kg
de ganho médio diário. “São
excelentes resultados. E não
poderia ser diferente, ainda
mais nas condições que tivemos”, avaliou o professor da
Ufrgs e coordenador do teste,
Jaime Tarouco. Ele ressaltou
que a prova realizada é a pri-

meira a levar em consideração
o ajuste por composição corporal ao calcular o CAR. “De
olho na incorporação de tecnologia para proporcionar aos
criadores eficientes avaliações
de desempenho da raça, esta
nova prova traz o diferencial
de ser realizada num ambiente
e condições de alimentação similares aos que os animais tem
nas fazendas onde são criados
e vão produzir”, completou Tarouco.
Para o gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato,
a expectativa é que a próxima
edição da prova reúna ainda
mais criadores. “Esperamos
que essa primeira avaliação
sirva de base para próxima e
também incentive outras propriedades a trazerem seus animais”, disse. Participaram do
Teste de Eficiência Alimentar
Angus as cabanhas Santa Thereza, CIA Azul, Estância Tradição, Fazenda da Barragem,
Santa Nélia, Santa Joana,
GAP, Três Marias, Haras Warszawsky, Santa Cecília, Irmãos
Soldera Agropecuária, La Coxilha e São Xavier.
Além dos técnicos e criadores, estiveram presentes ao
evento de premiação dos vencedores a coordenadora do
Promebo, Fernanda Kuhl, a
gerente administrativa da Angus, Katiulci Santos e ainda
representantes de centrais de
sêmen e empresas produtoras
de insumos à pecuária.

Asbia confirma liderança do Angus
Confirmando a tendência
desta década, em 2017 a raça
Angus mais uma vez foi líder
absoluta de vendas de sêmen
no Brasil, com um total de
3.853.398 doses, atingindo
48% do mercado brasileiro.
Conforme a Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia), em 2017 foram
comercializadas
8.071.287
doses de gado de corte no país.
Este ganho deve-se muito aos
investimentos em cruzamentos
industriais, que ganham corpo

e lucratividade, impulsionadas
pelo sucesso do Programa Carne Angus Certificada.
O presidente da Asbia,
Sérgio Saud, revelou que no
primeiro semestre de 2018 o
mercado de sêmen continua de
vento em popa, fechando com
um crescimento de 9% de aumento nas vendas gerais de sêmen, em comparação ao mesmo período de 2017. Foram
comercializadas 5.106.718
doses contra as 4.685.507
doses do mesmo período do

ano anterior. A maior elevação
foi registrada nas raças de
corte, com 2.937.480 doses
vendidas, aumento de 14,2%.
A entidade não divulgou dados por raça neste levantamento parcial. “Já prevíamos
um aquecimento do mercado
em 2018, mas, no corte, ficou
acima do esperado. Como no
corte as maiores vendas são
registradas nos meses que antecedem a estação de monta, do acanhado crescimento de
entre agosto e outubro, es- 0,6% registrado em 2017”,
peramos fechar o ano acima avalia o presidente da Asbia,

Sérgio Saud.
A produção de sêmen nacional também vem em expansão. O primeiro semestre de
2018 fechou com 2.984.130
doses
produzidas
contra
2.449.932 no mesmo período
de 2017. “A genética Angus
nacional vem avançando muito porque oferece aos usuários
sêmen de alta performance
com indexadores que permitem ao criador fazer a melhor
escolha de acordo com seus
objetivos”, completou Weber.
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Índice bioeconômico impulsiona seleção

O

Índice Bioeconômico de
Carcaça (IBC), um novo
indexador desenvolvido
em parceria com a Embrapa Pecuária Sul, está sendo a
grande novidade dos Sumários
de Touros 2018/2019. O novo
índice, que substitui o antigo Índice Carcaça, permite a
avaliação de desempenho dos
reprodutores quanto à capacidade de produzir descendentes
com alta probabilidade de enquadramento em programas de
produção de carne premium e,
por consequência, resulta em
incremento de remuneração ao
produtor pela indústria frigorifica. Representa o valor em Reais (R$) agregado nas carcaças
dos filhos de um determinado
reprodutor em relação a um
touro médio da raça. E embora
altamente correlacionados com
o índice anterior, os valores do
índice atual fornecem um esti-

mativa econômica para as decisões de seleção do criador.
Tanto o IBC quanto os novos
sumários de touros foram lançados durante a Expointer 2018, em
evento promovido pela Associação Nacional de Criadores (ANC)
- Herd-Book Collares, por meio
do Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne (Promebo).
Para tanto, segundo a coordenadora do Promebo, Fernanda Kuhl,
o programa deu início à avaliação
de descendentes puros e, em um
futuro próximo, analisará animais
meio-sangue. A técnica informa
também que o projeto inicia com
animais Angus e Brangus, mas a
meta é estender a ação a todas as
raças que têm seus rebanhos avaliados pelo Promebo.
“É uma mudança no conceito
de melhoramento, com viés mais
voltado para os ganhos econômicos dentro e fora da porteira”,
anunciou o presidente da ANC,
Ignácio Tellechea. Para ele, esses
indexadores representam o futuro da pecuária nacional”.
Agregar valor ao terneiro
O Índice Bioeconômico de
Carcaça foi desenvolvido por
meio de um modelo estatístico

que relaciona as características de crescimento dos animais
com suas medidas obtidas por
ultrassonografia in vivo e com os
resultados de medições de seus
descendentes. Segundo o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul,
Fernando Cardoso, neste ano 2,2
mil touros (entre animais adultos e jovens) tiveram avaliação
de IBC tabulada no Promebo e
a tendência é que esse número
aumente exponencialmente nos
próximos anos. “A grande vantagem é que o criador tem chance
de escolher genética taurina com
foco em agregação de valor aos
terneiros”, destaca Fernanda
Kuhl. Para Cardoso, o touro líder em IBC do Sumário da ANC
2018/2019, por exemplo, tem capacidade de gerar terneiros 6%
mais valorizados do que a média.
Foco: carne premium
A ideia é que o índice sirva
para embasar decisões de seleção
do criador que que tem por meta
a produção de genética com foco
no mercado de carne premium e
também auxiliar o produtor de
terneiros que, por meio de inseminação artificial, busca sêmen para
obter rebanhos mais carniceiros e

de valor diferenciado. Importante: a coordenadora do Promebo
informa que o novo indexador
não representa custo adicional
aos criadores, mas traz ganhos
inestimáveis aos rebanhos. “É
uma nova forma de ver a seleção
de bovinos de corte, com foco no
mercado”, definiu Fernanda.
Como funciona
O índice vai funcionar da seguinte forma: para um touro A
com índice de R$ 60,00, esperase que as carcaças de seus filhos
tenham um valor agregado médio
de R$ 60,00. Contudo é importante que as comparações levem
em conta as diferenças entre animais. Assim, se um Touro B tem
índice de R$ 20,00, as carcaças
dos filhos do Touro A valerão

em média R$ 40,00 a mais que
os filhos do touro B (R$60,00
- R$20,00 = R$40,00) quando
da entrega ao frigorífico que bonifique junto aos programas de
carne de qualidade, caso do Programa Carne Angus Certificada.
Fernando Cardoso explica
que escores visuais não são mais
considerados nesse novo modelo,
pois os estudos técnicos demonstraram que não agregam valor
adicional às carcaças, quando já
são considerados os ganhos e as
medidas de ultrassonografia.
Todos os criadores que realizam avaliações de carcaça por
ultrassonografia poderão utilizar
este índice para seleção de seus
animais, bastando entrarem em
contato com o Promebo e solicitar um relatório atualizado.

Aqui as ponderações do novo IBC
- Ganho Nascimento a Desmama (GND) - 8,5%
- Ganho Desmama ao Sobreano (GDS) - 41,5%
- Área de Olho de Lombo (AOL) - 23,0%
- Espessura de Gordura na Picanha (EP8) - 22,0%
- Gordura Intramuscular (GIM) - 5,0%

ABS contrata touros top do Promebo
O atual líder do Sumário
Promebo para Touros Jovens, da
Cabanha São Xavier, Tupanciretã, RS, acaba de ser contratado
pela Central de inseminação ABS.
Com apelido de Mike Tyson, tatuagem 2285TE, filho de Tour
of Duty, o reprodutor possui um
excelente apelo racial, é preto homozigoto e super adaptado. No
Promebo 2018/2019, tem 54,09
de Índice Desmame, e 53,68 de
Índice Final. Pesando 828 kg,
com 48 cm de PE, Frame 5,5, o
touro possui ótimos dados de carcaça no US, sendo 6,35 mm de
gordura na costela e 7,1 mm na
picanha, 3,98% de Marmoreio e
AOL de 121 cm³.
Outra novidade na bateria da
ABS é o touro Complemento, da
criação selecionador de Angus
Fernando Cardoso Gonçalves,
proprietário da Fazenda Santa
Cecília, de Santiago, RS. Este
também é um touro líder, primeiro
colocado entre os touros jovens da

raça Angus no índice de 2017 do
Promebo (Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne).
Mike Tyson
“Ele vem de uma família muito
consistente e tem tudo para apresentar um ótimo resultado na bateria da ABS, por aliar bastante desempenho, ganho de peso e extrema
fertilidade e adaptação”, comentou
o criador Camilo Viana, da Cabanha São Xavier, sócio do boliviano
Henry Gutierrez, da HR Agropecuária, na propriedade do touro.
Durante a Expointer, o reprodutor contratado pela ABS recebeu o Prêmio Supremacia Genética, em que a Associação Nacional
de Criadores (ANC) premia o animal de maior índice. Em 2019, a
Cabanha São Xavier completará
70 anos de seleção de Angus.
Touro Complemento
Com a atualização das DEPs
(Diferenças Esperadas na Pro-
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Complemento, da Santa Cecília

Touro Mike Tyson, da São Xavier

gênie) de Complemento, notase que se trata de um touro de
grande facilidade de parto, com
destacada avaliação genética
(DECA 2) para peso ao nascer.
Além disso, apresenta um índice
de desmama de 25,69 (DECA
1), índice final de 29,71 (DECA
1) e índice bioeconômico de carcaça de R$ 98,24 (DECA 1). A
média do reprodutor o posiciona
no ranking 1% da raça.
Para o gerente de produto
Carne Corte Europeu da ABS,
Marcelo Selistre, a adição do
touro à bateria reforça os princípios de seleção da empresa.

“Complemento representa aquilo que sempre buscamos: um
verdadeiro touro melhorador
geneticamente. Este investimento contempla todo o trabalho
de seleção genética da Cabanha
Santa Cecília”, argumenta Selistre.
Complemento tem pedigree
100% americano, pelagem preta homozigoto e é filho de Complement, consagrado melhor
touro Angus brasileiro em dois
anos consecutivos. Avaliado,
constatou-se que Complemento
é o primeiro touro nacional com
Índice ABS XBlack positivo, de

+$52, marcando sua posição
entre os melhores reprodutores
para cruzamento industrial, já
que agrega grande valor a suas
progênies a mais do que a grande média do mercado.
Complemento já possui progênies na origem (Fazenda Santa
Cecília), onde foi constatada a
eficiência produtiva do touro. Os
animais apresentaram um peso
médio de nascimento de 28,4kg.
Fernando Gonçalves, que
busca aliar as tecnologias disponíveis ao conhecimento na
produção desde 1982, afirma
que a parceria é uma promessa de melhoramento genético.
“Complemento é um animal de
caracterização racial e conformação muito interessantes,
com facilidade de parto e cruzamento, além de bons níveis
de marmoreio e maciez. Com
toda a certeza vai gerar bons
frutos aos rebanhos”, afirma o
criador.
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Os vencedores do Ranking 2018
D
epois de uma série de
vitórias seguidas nas
pistas de exposições
ranqueadas de 2018, a Cabanha São Marco/Fazendas
Reunidas Pansul, de Itapeva, SP, sagrou-se vencedora
do cobiçado Ranking Nacional de Expositores Angus de
2018. Propriedade de Rodolfo Bonfiglioli Neto, a São
Marco obteve a maior pontuação entre os exemplares de
argola.
A Estância do Espinilho,
de Roberto Soares Beck, de
Cruz Alta, RS, ficou com a
segunda colocação, seguida
pela Casa Branca Agropastoril, de Paulo de Castro
Marques, de Silvianópolis,
MG.
No Ranking Nacional dos
Criadores a vitória foi de
Paulo de Castro Marques, da
Casa Branca Agropastoril. A
Cabanha São Marco/Fazendas Reunidas Pansul ficou na
segunda colocação, seguida
pela Estância do Espinilho,
de Roberto Beck.
Rústicos
Na disputa dos rústicos,
quem fecha o ano em destaque é a Cabanha Soldera, dos
Irmãos Soldera, de Panambi

(RS), seguida da Parceria
Rotta Assis, da Estância Tradição, de Santa Vitória do
Palmar, RS. O criador Joaquim Francisco Bordagorry
de Assumpção Mello, da Estância Santa Eulália, de Pelotas (RS), ficou com a terceira colocação.
Reconhecimento
O Ranking Angus é uma
disputa promovida pela Associação Brasileira de Angus que destaca o trabalho
apresentado pelos criatórios
em exposições ao longo do
ano, em diferentes regiões
do País. Em 2018, o Regulamento do Ranking Angus foi
alterado durante Assembleia
realizada em março, quando
foi aprovado, dentre distintas alterações que facilitem
a participação de criadores e
expositores, o calendário de
provas, pontuando as mostras
realizadas até setembro de
2018. A contagem foi finalizada na Expointer. As demais
exposições que ocorreram
posteriormente à Expointer
e as que ainda ocorrerão até
o final do ano de 2018 vão
contar pontos para o ranking
de 2019.
Os troféus aos premiados

serão entregues durante a
festa de final de ano da Angus, a ser realizada no dia 7
de dezembro no Clube Veleiros do Sul, em Porto Alegre.
Na ocasião, também será
conhecido o vencedor do
Mérito Genético 2018, prêmio concedido ao criatório
destaque em melhoramento
genético.
Ranking Estadual
A Angus também divulgou os vencedores do
ranking estadual de criadores e expositores. No Rio
Grande do Sul, consagrou-se
Roberto Beck, da Estância
do Espinilho, como melhor
criador e expositor. Sérgio
Malheiros da Fonseca (Alex
Fonseca), da Estância Guarita, de Alegrete. RS, ficou
em segundo lugar entre os
criadores, e Sérgio Bastos
Tellechea, da Cabanha do
Posto, de Uruguaiana, RS
em terceiro. No ranking de
expositores, o segundo lugar ficou com Sérgio Bastos
Tellechea e o terceiro com
Antônio Martins Bastos Filho, da Cabanha São Bibiano, de Uruguaiana, RS.
Nos rústicos, o Ranking
Estadual de Expositores sa-

grou novamente o trabalho
da Cabanha Soldera (Irmãos
Soldera Agropecuária). A
Parceria Rotta Assis ficou
em segundo, seguida por Caio
Vianna, da Cabanha São Xavier, de Tupanciretã, RS.
Em Santa Catarina, vitória de Dorival Carlos Borga,
da 3 Marias Agronegócios, de
Videira, SC como criador e
expositor, seguido pela Cabanha Floripana, de Stephany
Martins Melo dos Santos, de
Urupema, SC, e pela Fazenda
Renascença, de Nelson Serpa, de Campos Novos, SC, em
ambas categorias.
No Paraná, o ranking de
criadores foi conquistado
pela Estância Ponche Verde,
de José Filippon, de Guaraniaçu, PR.
No Ranking de criadores
de São Paulo, venceu Paulo de Castro Marques, da
Casa Branca Agropastoril,
seguido pela Cabanha São
Marco/Fazendas Reunidas
Pansul e Agropecuária Fumaça, de Paranapanema.
No ranking de expositores,
liderou a Fazendas Reunidas Pansul, seguida por
Paulo de Castro Marques e
pela Agropecuária Fumaça,
em terceiro.

Melhores exemplares
A Angus também divulgou
os vencedores do Ranking por
animal. O melhor macho de argola de 2018 é Angus Guarita
275TE Cumbiero Zorzal, de
Sérgio Malheiros da Fonseca,
da Estância Guarita. A melhor
fêmea é PWM Type TEICB
2009 Hitter 02816, da Casa
Branca Agropastoril, de Paulo
de Castro Marques.
Nos rústicos, o prêmio de
melhor macho ficou com Santa Eulália Net Worth TE1352,
da Estância Santa Eulália, de
Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, e o de
melhor fêmea rústica com Soldera 6030 New Direction, da
Cabanha Soldera, dos Irmãos
Soldera.
O ranking de pai da raça foi
vencido por Três Marias 8155
Candelero, e quem receberá o
troféu será a empresa Solução
Genética, responsável pela comercialização do sêmen do touro no Brasil. O Ranking de pai
nacional vai para Reconquista
TE2344 Vamp Candelero M
Beef, da Reconquista Agropecuária, do criador José Paulo
Cairoli. O ranking de Mãe consagrou a genética da Estância
do Espinilho com destaque para
a vaca Espinilho TE 33.

Touros Jovens e Vacas Líderes
Sobre os Touros Jovens
as Vacas Líderes no Promebo (Programa de Melhoramento de Bovinos de
Carne) da Associação Nacional de Criadores “HerdBook Collares”, verifique as
tabelas a seguir. Com mais
critério, realize um estudo a
partir de pesquisa em todo o
universo de animais avaliados que constam no Sumário de Touros ANC/Promebo
2018/2019.

Sumário (ordenados por número de animais em ordem
decrescente):

Top 10
Veja aqui os criadores
(propriedades) com mais
Touros Jovens Listados no

Vacas Líderes
Aqui os criadores (propriedades) com mais Vacas
Líderes listadas no Sumário:

RIO DA PAZ
SANTA EULÁLIA
SANTA JOANA
SANTA NÉLIA
SÃO XAVIER
AGRONEMITZ
SOLDERA
FSL ANGUS ITU
BRASIL FLORESTAL
CIA. AZUL

SANTA JOANA
RIO DA PAZ
HJ AGROPECUÁRIA
SANTA NELIA
CIA. AZUL
SANTA EULÁLIA
Segundo a coordenadora do Promebo, veterinária
Fernanda Nogueira Kuhl,
tanto para os touros Jovens
como para as vacas Líderes,
é interessante valorizar todos os criadores com animais na lista e não somente
os 10 com maior número.
Afinal, para constar nesta
lista os animais foram comparados e avaliados dentro

não juntamos 10 de cada
com maior número de animais.
“A meu ver, só por ter
um animal em qualquer uma
destas listas, o criador já
está de parabéns, pois ele
compõe a “nata” dos criadores deste ano, que produziram os melhores animais
desta safra ...”, destaca
Fernanda. E conforme a
técnica, se isto se perpetua
por mais gerações, como é o
caso de alguns dos criadores
(propriedades) listados, isto
de um universo muito maior. significa que estão no camiIsto se comprova nas listas nho correto para a seleção
que são tão restritas que dos seus rebanhos.

