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EDITORIAL

Duas décadas e muitas mudanças na pecuária

José Roberto
Pires Weber

Os últimos 20 anos passaram rápido, mas
marcaram conquistas gigantes para a pecuária brasileira. Graças ao esforço de pecuaristas
que investiram em genética e melhoramento de
seus processos, o Brasil é visto hoje como a nação mais promissora para abastecer a demanda
mundial crescente por proteína animal. E mais
do que isso: consolidar-se como um dos maiores fornecedores de cortes de alta qualidade e
valor agregado. Essa conquista, que ainda deve
ser coroada nos próximos anos, começou a ser
regida dentro da Associação Brasileira de Angus.
Detentora do maior programa de carne premium
nacional, a raça é sinônimo de qualidade e produtividade no campo e na mesa. Apesar da juventude de seus 15 anos, o Programa Carne Angus
conhece bem seus desafios e os tem enfrentado
com êxito. A expansão do uso da genética Angus
no rebanho nacional está alicerçada em rentabilidade e precocidade e é uma vitória que coroa
muito trabalho tanto do corpo técnico quanto da
diretoria que se empenhou por abrir mercados e
divulgar as qualidades do que o pecuarista produz ao consumidor. É reflexo de uma ação que

começou muito antes de sua criação em 2003 e
é fruto da trajetória dos visionários pecuaristas
que deram início à Associação Brasileira de Angus em 1963.
Tive o prazer de assistir a boa parte dessa
transformação pelo lado de dentro. Quando cheguei à Associação Brasileira de Angus, nos idos
de 1998, muito ainda havia a ser feito por esta
entidade, que deixava o interior do Rio Grande
do Sul para estabelecer-se na Capital gaúcha e
ganhar o mundo. Nessas duas décadas, muito se
viu e muito se fez: retirou-se a vacina contra febre aftosa, retomou-se a imunização, mercados
foram abertos e fechados inúmeras vezes e não
faltaram missões internacionais de negociação
para embarque de cortes Angus.
Agora, ao deixar a Associação Brasileira de
Angus, ao fim de meu quarto mandato como presidente, segundo consecutivo, saio com a sensação de dever cumprido. E os números falam por
si só. Em uma situação financeira privilegiada, a
associação encerra a gestão com mais de 2,7 mil
ultrassonografias de carcaça realizadas, mais
de 27 mil animais de 94 criadores registrados

Em preparo, com uma campeã
Arthur Garcia Leal, filho de Cristiano Leal, Gerente Corte Europeu da CRV Lagoa, com a vaca Espoleta 808,
oito vezes grande campeã nas pistas do Brasil, propriedade da 3E Agropecuária, de Renato Ramires, José Bonifácio, SP

FOTO PREMIADA - Angus@newS publica fotos de profissionais, criadores e
leitores que apresentarem a raça Angus e o seu meio de uma forma inusitada.
Envie sua foto para: jornalangus@gmail.com
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no CCG e expansão de 104,79% no programa
Terneiro Angus Certificado. Na carne, além dos
prêmios recebidos pela qualidade dos cortes Angus, somam-se aumento de 300% no volume de
carne certificada e a qualificação no aproveitamento das carcaças nos frigoríficos. Porque uma
questão é essencial de ser dita. A Angus não trabalha apenas o fomento à quantidade. Atuamos
também pela qualidade e máximo aproveitamento dos recursos que nos foram entregues. Prova
disso é a elevação dos índices de aproveitamento
de carcaças obtidos nos últimos anos.
Por fim, deixo a Associação Brasileira de
Angus agradecendo a companhia dos colegas de
diretoria que, ao meu lado, trilharam essa trajetória exitosa, e à maravilhosa equipe que nos
acompanhou nesse processo. Que a Angus siga
protagonista de seu tempo, porque esse é o papel
que melhor lhe cabe no desenvolvimento da pecuária nacional.
Boas Festas
José Roberto Pires Weber
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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A Expansão da Carne
Angus quer ampliar a produção de Carne Certificada em 20% até 2020
Foto: Zzn Peres/Angus

Nova diretoria da Angus, que toma posse em Janeiro 2019, foi apresentada durante a festa de fim de ano da entidade, em Porto Alegre, em Dezembro

A

partir da primeira quinzena de janeiro de 2019
o catarinense Nivaldo
Dzyekanski assume a presidência da Associação Brasileira de
Angus para o biênio 2019/2020.
“Uma de nossas principais metas é a de ampliar a participação da Carne Angus Certificada
no mercado nacional de cortes
gourmet, e expandir a produção
em 20% até o final de 2020”,
sentenciou o novo dirigente, que
além de empresário, é proprietário da Fazenda Brasil Florestal,
em Itaiópolis, SC. Ele substitui
a José Roberto Pires Weber, que
esteve no comando da entidade
por duas gestões seguidas (4
anos).
A nova direção da Angus,
eleita por aclamação na Assembleia Geral dos Criadores
realizada no dia 7 de dezembro
de 2018, vem repleta de novos
integrantes, e segundo Nivaldo,
pretende não só dar sequência
ao trabalho que já vinha sendo
realizado, como e principalmente encontrar, a cada momento,
caminhos adequados e promissores para a raça, seus criadores
e sua carne, sempre em busca de
superação. “Aceitei esse novo
cargo justamente pelo desafio
que representa ser presidente de
uma entidade como a Angus”,
afirmou Nivaldo, lembrando que

com o mesmo volume de carca- o presidente eleito.
Para atingir as metas, Niças abatidas o Programa Carne
Angus produziu 18% a mais de valdo alerta que é preciso, além
carne. “Sabemos que não será de mostrar aos consumidores
uma tarefa fácil, mas das atu- os diferenciais de qualidade
ais 34 mil toneladas equivalente dos produtos Angus, ampliar
carcaça/ano (previsão de fecha- o trabalho de divulgação da
mento em 2018), queremos al- raça a campo, principalmente
cançar mais de 42 mil toneladas nos grandes rebanhos do Brasil
EqC/ano no final do mandato”, Central, e direcionar e ratificar
o uso do cruzamento industrial
afirmou.
para produção de carne de qualidade. “Temos, hoje, selecionaSegmento Premium
Segundo ele, a meta é au- dores que oferecem genética
daciosa, principalmente porque adaptada ao clima quente, com
está alicerçada em uma base já características específicas de
elevada e na necessidade de di- pelame curto e excelente deálogo direto com os produtores, sempenho no cruzamento. Há
frigoríficos e consumidores. Mas touros trabalhando bem em dio Programa Carne Angus ainda versas regiões do País, e pecuaé jovem. Com apenas 15 anos, já ristas ganhando muito dinheiro
lidera o segmento premium, e a com animais meio-sangue”, friforte demanda dos consumido- sou ele, lembrando que criadores mostra que ainda há muito a res optam pelo uso de sêmen
crescer, principalmente fora dos Angus em vacas zebuínas para
grandes centros. “Queremos car- elevar a qualidade da carne e
ne Angus disponível para todos, receber a certificação do Prode Sul a Norte do Brasil”, frisou grama Carne Angus, além de

Repleta de novos nomes, a
nova diretoria da Angus vai
implementar ações de fomento
e impulsionar a carne gourmet

melhorar a eficiência dos siste- Nivaldo.
E segundo ele, o foco na semas de produção.
“Mais do que os ganhos no leção genômica também está no
frigorífico, a Angus é promessa radar da nova diretoria da Ande velocidade de ganho de peso, gus. “Vamos ampliar o trabalho
fertilidade e acabamento. Com que vem sendo realizado pela
maior desfrute do rebanho, será entidade, de olho na genômica,
possível viabilizar abates em que traz muitas oportunidades
maior escala em regiões onde, para o melhoramento genético
hoje, ainda faltam carcaças da raça” salientou o novo diripara garantir o abastecimento”, gente.
aponta o novo dirigente da AnNivaldo Dzyekanski
gus.
Nivaldo Dzyekanski é criador
de Angus e empresário do setor
Giras Técnicas
Pensando em levar infor- florestal. Nascido em Itaiópolis,
mações técnicas ao produtor e SC, é diretor-presidente das emao mercado que subsidiem essa presas Brasilmad S/A, Brasiltrat
expansão, a Angus planeja, já e Brasil Florestal. A Brasilmad
para 2019, um projeto de Giras é a maior exportadora de maTécnicas que deve iniciar com, deira reflorestada em compono mínimo, dois grandes even- nentes para pallets da América
tos: um na região Sul e outro no do Sul. O criatório de Angus começou em 2006 nas terras que
Brasil Central.
Nesses encontros, a diretoria foram da família, que acabaram
pretende alinhar projetos com recompradas. Atualmente, tem
os núcleos regionais de criado- perto de mil cabeças, sendo 320
res e trabalhar para que o corpo animais Angus Puros.
técnico da entidade esteja mais
Os ganhos nos
próximo aos produtores de carúltimos anos
ne. “Queremos aprimorar a coA Angus consolidou novos
municação e estreitar o trabalho
entre os técnicos da Angus e os patamares no Brasil nos últiusuários, utilizando informações mos anos. Ao avaliar o resultageradas pela equipe que traba- do de seus quatro anos de geslha nas indústrias para melho- tão, José Roberto Pires Weber
rar a seleção dos rebanhos que apresentou números que coné realizada a campo”, explica
>>>
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firmam uma expansão alicerçada em qualidade do campo
à mesa. De 2014 a 2018, a
produção de carne Angus certificada saltou 300%, atingindo 34 mil toneladas/ano, um
ganho que não veio apenas do
crescimento dos abates, mas
de um maior aproveitamento
das carcaças.
“Quando há genética de
qualidade, o conceito de carne
de primeira e de segunda se
desfaz. Toda carne de qualidade é de primeira. O essencial é
mostrar para o consumidor os
diferentes usos de cada corte”,
ressaltou Weber. Segundo ele,
em 2017, o Programa Carne Angus teve uma expansão
de 18% na produção de cortes certificados sem, contudo,
ver uma elevação das mesmas
proporções no abate. “Isso se
deve basicamente a um melhor
aproveitamento dos cortes nos
frigoríficos”, pontuou ele, sem
esquecer que o País enfrentou
crise de consumo.
Weber ainda apresentou números que confirmam avanços
na área de fomento ao produtor
com crescimento de diversos
programas. Segundo ele, foram
realizadas 2,7 mil ultrassonografias (alta de 111,16% em
4 anos) e 26,84 mil animais
foram registrados pelo Programa de Fomento ao Cruzamento Angus (CCG) em dez
estados (ganho de 450,78%
em 4 anos). A Angus também
se consolidou como líder na
venda de sêmen no Brasil, com
comercialização anual de 3,85
milhões de doses.
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Todos os premiados do ano Angus 2018

Eficiência alimentar
e Ultrablack
Entre os feitos também estão o avanço dos testes de eficiência alimentar e o início dos
registros da raça Ultrablack.
Contudo, mais do que conquistas, para Weber sus gestões deixam à nova diretoria um projeto
inovador que deve mudar a realidade do melhoramento genético: a genômica. O programa, que
deve decolar em 2019, começará pela formação do banco de
material genético para, depois,
passar a ordenar a seleção dos

rebanhos.
Weber diz ainda que nos
últimos quatro anos a Angus
também aumentou sua representatividade em comissões
nacionais de debates sobre pecuária, trabalho iniciado na
gestão do ex-presidente Paulo
de Castro Marques. “A Angus
tem cadeira, hoje, em 14 grupos
de trabalho ou comissões ativas
de debates diversos que vão de
sistemas de regulação e rotulagem até fóruns de debate sobre
tipificação de carcaças e sustentabilidade”, ressaltou.

Nova diretoria
biênio 2019/2010
Presidente - Nivaldo Dzyekanski
1º Vice-Presidente - Caio Cezar Fernandez Vianna
Vice-Presidente Administrativo Financeiro - Fábio Langlois Ruivo
Vice-Presidente do Programa Carne Angus Certificada - Milton Martins Moraes Filho
Vice-Presidente de Fomento - Luis Felipe Cassol
Vice-Presidente de Marketing -Ignácio Silva Tellechea
Vice-Presidente Técnico - Marcio Sudati Rodrigues
Diretor - Flávio Montenegro Alves
Diretor - Valdomiro Poliselli Jr.
Conselho Administrativo - Membros Eleitos
Dorival Carlos Borga
Nelson Antônio Serpa
Ulisses Rodrigues Amaral
Roberto Soares Beck
Rodrigo Fialho
Conselho Fiscal
Membros Titulares
Cristopher Filippon
Francisco Antônio Santos Mendes
João Batista Ramos de Almeida

Novo presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski

Membros Suplentes
Mariana Franco Tellechea
Dilvani Soldera
Fábio José Siqueira de Quadros

Zaffari: o Destaque Carne Angus

Presidente Pires Weber, Reynaldo Salvador, Carlos Dienstmann e Fábio Medeiros

O prêmio Destaque Carne Angus, concedido
pela Associação Brasileira de Angus ao parceiro
de seu Programa Carne Angus Certificada, este
ano foi para o Grupo Zaffari, rede de supermercados sediada em Porto Alegre, RS. “Lá no início
do Programa Carne Angus, há mais de 15 anos, o
Zaffari foi a primeira rede de supermercados do
Brasil que se prontificou a expor à venda em suas
gôndolas refrigeradas a nossa então praticamente desconhecida Carne Angus Certificada. Somos
muito gratos por esta oportunidade, pioneirismo
e reconhecimento da elevada qualidade de nossa
carne. O Zaffari, aliás, sempre foi conhecido do público consumidor como uma rede que prima pela
qualificação dos produtos que oferece”, disse o

dirigente e um dos criadores do Programa Carne
Angus, Reynaldo Titoff Salvador (leia-se Cabanha
Cia Azul).
Para o Coordenador Comercial de Carnes do
Grupo Zaffari, Carlos Dienstmann, a Carne Angus
Certificada é um produto diferenciado e muito importante para os clientes do Zaffari, que sempre
o buscam em nossas lojas. “Desde o início deste
programa, lá por 2002, participamos ativamente
abrindo nossas gôndolas para apresentar aos nossos clientes a então nova carne Angus. Trata-se de
um produto de alta qualidade e fidelizador, por isso
importantíssimo para nossa linha de carnes. E se
depender de nós, estaremos sempre oferecendo
essa carne à nossa clientela”, afirmou o dirigente.
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Conquistas na Sial Paris

Q

uatro anos após a primeira incursão ao
velho mundo, a Associação Brasileira de Angus,
através de seu Programa
Carne Angus Certificada,
participou novamente, de 21
a 25 de outubro, da superfeira Sial Paris, na França. Este
evento é considerado um dos
maiores do setor alimentício
internacional. E neste ano,
os executivos da Angus participaram de reuniões com
importadores de carne bovina de diferentes partes do
mundo, quando voltaram a
prospectar novos negócios
para os cortes certificados
de carne Angus do Brasil.
Desde a primeira edição
do Sial, conforme contabiliza
o vice-presidente do Programa Carne Angus, Reynaldo
Titoff Salvador, foi um período marcado por franca
expansão de vendas tanto
para a Europa quanto para o
Oriente Médio. “No primeiro
evento os investidores europeus ainda estavam descobrindo as potencialidades do
Angus do Brasil. Mas agora já
conquistamos um espaço que
está consolidado e que ano
a ano cresce em volume embarcado e receita”, justificou
o dirigente, informando que
atualmente o Brasil exporta 400 toneladas anuais de
carne Angus premium para a
Europa. Salvador juntamente
com o gerente do Programa,
Fabio Medeiros, representaram a Angus no Sial.
Livro roubou
a cena no Angus Day
O ponto alto da programação da Angus aconteceu
durante o Brazilian Angus

Day, no dia 22 de outubro,
quando no estande Brazilian
Beef, além da tradicional degustação de cortes Angus e
várias reuniões de negócios,
marcado pelo lançamento do
livro “Angus, a carne gourmet do Brasil”. Produzida
pela Angus e o Programa
Carne Angus Certificada
para destacar os caminhos
que conduziram a pecuária
brasileira ao padrão de excelência da atualidade, o livro, fartamente ilustrado, é
apresentado em português e
inglês, e foi muito bem recebido pelos técnicos e empresários presentes na ocasião.
O gerente do Carne Angus, Fábio Medeiros, destaca que o livro e a edição de
2018 do Sial marcaram as
comemorações dos 15 anos
de criação do programa, que
foi lançado em 2003 no Rio
Grande do Sul. “Atualmente
a Carne Angus está sendo
produzida em 40 plantas de
15 empresas com unidades
em 12 estados brasileiros, e
é considerado o maior programa de carne de qualidade da América Latina e um
dos três maiores do mundo”,
lembrou o executivo.
Para Salvador e Medeiros, ao lado das informações
repassadas aos importadores
nas prospecções de negócios,

Fotos: Angus/Divulgação

respaldadas pela degustação
da macia e saborosa carne Angus, o livro funcionou
como um informativo precioso para a implementação de
novos negócios. “Ele é mais
do que um registro dessa
trajetória que mudou a pecuária do Brasil. Nele estão
reunidos artigos técnicos de
alta relevância para o setor
e informações sobre os novos
padrões de classificação de
carcaças, qualidade de carne

Com um volume de negócios
já consolidado, as previsões
de vendas são crescentes nos
mercados premium e gourmet

e sobre o processo de certificação da Angus, que tornouse referência em todo o Brasil e no mundo. Traz ainda o
tradicional catálogo de cortes, dicas de churrasco e um
capítulo dedicado à história
da pecuária sob a ótica da
qualidade, que conta desde
a entrada dos primeiros bovinos no Brasil até as grandes revoluções como a chegada dos zebuínos, o advento
da braquiária e a revolução
dos cruzamentos industriais,
onde a genética Angus se
mostrou imbatível”.
Business
Executivos de grandes redes de varejo e indústrias da
própria França, mas também

Reynaldo Salvador e Fabio Medeiros, durante o Brazilian Angus Day: prospectando novos negócios

da Holanda e Alemanha lotaram o estande do Brazilian
Beef para degustação de cortes Angus de entrecot, celha,
picanha e filé mignon preparados com esmero pela equipe
do Barbacoa durante o Brazilian Angus Day. Para Salvador, que coordenou a missão
Angus à França, o Angus Day
é um evento sempre surpreendente. “Apesar de termos galgado muito espaço no mercado europeu, os clientes sempre
se admiram com a qualidade
da carne que a Angus do Brasil apresenta nas degustações”, observou.
Fábio Medeiros explica
que os contratos geralmente
não são fechados no ato, mas
que esses salões permitem
alinhavar grandes acordos
comerciais futuros. “É ali que
sentamos para conversar com
os importadores e que - mais
importante de tudo - mostramos a eles a alta qualidade
e a garantia que é dada pela
certificação da Angus à carne que sai de nossos campos:
cortes de alta suculência e
maciez, que é exatamente o
que esses mercados buscam”,
diz o executivo.
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Carcaças de padrão
Observando sua evolução, fica evidente
o crescimento da qualidade e do padrão
de carcaças apresentados nos concursos
promovidos pelo Programa Carne Angus,
da Associação Brasileira de Angus

O

s Concursos de Carcaças
da Angus visam mostrar
o potencial carniceiro da
raça, evidenciando a qualidade
do trabalho dos pecuaristas,
que a partir dos cruzamentos
com zebuínos traçam estratégias para aprimorar cada vez
mais a terminação dos animais
e de suas carcaças. “Além de
mostrar as características e
o excelente acabamento dos
exemplares, queremos promover a integração entre os pecuaristas e a troca de informações
entre criatórios”, lembra o gerente do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, que está bastante satisfeito
com os resultados alcançados,
que comprova o sucesso da estratégia da Angus na promoção
desses eventos técnicos por
todo o Brasil.
Este ano, 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; no
dia 4 de outubro, na planta do
Frigorífico Marfrig, em Mineiros, GO (esses com resultados
já publicados no Angus@newS
de setembro/outubro); também
no concurso promovido dia 25
de outubro no Marfrig em Bataguassu, MS; no do dia 8 de
novembro, também no Marfrig, em Tangará da Serra, MT
e finalizando o ano em 23 de

novembro, no Frigorífico Verdi,
em Pouso Redondo, SC. Veja a
seguir os resumos de dados alcançados pelas promoções da
Angus.
Maragogipe: hexa
em Bataguassu
Ao vencer mais uma vez o
Concurso de Carcaças Angus
de Bataguassu, no Sul do MS,
a Agropecuária Maragogipe, de
Itaquiraí, MS, sagrou-se hexacampeã desta que é considerada a maior prova do gênero
no Brasil. A propriedade do
pecuarista Wilson Brochmann
e família é referência na produção de carcaças meio sangue
Angus de alta qualidade, o que
lhe rendeu o primeiro e segundo
lugares e com dobradinha tanto
entre os lotes de machos quantos entre as fêmeas.
O concurso foi promovido
pelo Programa Carne Angus
Certificada no dia 25 de outubro, na planta do parceiro frigorífico Marfrig, em Bataguassu.
A prova abateu e avaliou em
menos de 10 horas 1.377 animais, inscritos por 16 produtores participantes do Programa.
“Esse título resulta de um
trabalho em constante aprimoramento, uma vez que já saímos
de Bataguassu este ano pensando na estratégia que utilizaremos para melhorar ainda mais
nossos animais para o concurso
de 2019”, garantiu Wilson Brochmann, para quem a disputa
vem se tornando mais acirrada

Além do apuro genético, os
produtores de Carne Angus
traçam estratégias para
qualificar a terminação

a cada ano.
Nos machos a vitória foi
conquistada pelos animais do
lote 11, que tiveram média de
350,06 kg, rendimento de carcaça de 58,78% e 100 pontos,
seguidos de perto pelos do lote
10, que somaram 370,74 kg,
59,65% e 95,5 pontos. O lote
8, da Fazenda Rio Bonito/Colpar Participações, de Paraíso
das Águas, MS, ficou em terceiro, com 328,86 kg e 87,8 pontos. Nas fêmeas, a Maragogipe
venceu como o lote 12 ao atingir 309,62 kg, 57,81% e 100
pontos, e a segunda colocação
foi para o lote 13, com 303,22
kg, 56,24% e 100 pontos. Em
terceiro lugar na disputa das fêmeas, chamou atenção o gado
apresentado pelo criador Natalino Cavalli Júnior, da Fazenda
Pureza, de Santa Rita do Pardo, MS, que pesou 281,68 kg e
pontuação de 97,5.
“Trabalhamos com ciclo
completo e nossa engorda de
animais superprecoces é integralmente Angus”, revelou
Natalino. E segundo ele, em todos os abates estamos obtendo
bons resultados de acabamento
e rendimento, porque o melhor
prêmio do Angus é a eficiência
produtiva, afirmou o pecuarista.

“Neste ano é importante disse o técnico.
destacar a grande adesão dos
Segredos
pecuaristas que foram ver de
para vitórias
perto os abates. É sempre um
Entre os diferenciais que gamomento de troca de informações e para esclarecimento de rantem há seis anos a supremadúvidas”, salientou o coordena- cia da Maragogipe nas provas
dor do Programa Carne Angus de Bataguassu está a qualidade
na região, Maychel Borges, que dos ventres Nelore utilizados
acompanhou os abates de per- nos cruzamentos com Angus.
to, interagindo com os criado- Brochmann explicou que, além
res, dirigentes e funcionários do da genética, o cuidado com a
frigorífico. Borges também res- nutrição animal é o que assesaltou a uniformidade do gado gura o padrão de acabamento
entregue ao Marfrig. “A Ma- apresentado na disputa. “Os
ragogipe foi o maior destaque, machos premiados este ano em
mas tivemos um padrão exce- Bataguassu foram desmamalente com lotes em condições dos com 405 kg graças a um
de pontear qualquer concurso”,
>>>
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Nolasco discutiram estratégias
de cooperação e aproximação
do Instituto e da Associação
Brasileira de Angus no sentido
de fomentar e qualificar ainda
mais a pecuária daquele estado.

plano bem construído e que
conta com sistema de creep feeding”, enfatizou o pecuarista.
Segundo ele as estratégias
da Maragogipe para obtenção
dos surpreendentes escores que
vêm alcançando nos últimos
anos foram recentemente apresentadas em dia de campo realizado na fazenda de Itaquiraí.
Mais de 170 pessoas de oito
estados do Brasil (Pará, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul) participaram
do evento, no dia 18 de outubro, que integrou o 13º Circuito
Rede Agro Open Farm.
O dia de campo foi aberto
com palestra do próprio Brochmann, que relatou um pouco da
chegada da família aos campos
do Centro-Oeste e das desventuras ao levar novos modelos de
produção à região. Organizado pela Associação Rede Agro
com apoio da Prodap, o evento
ainda teve apoio da DeltaGen.
Após uma primeira etapa teórica, os visitantes foram convidados a circular pelas estações
de trabalho. “Nosso foco foi o
resultado que vem sendo obtido pela Maragogipe. Mostramos como esse trabalho é feito
pela equipe da fazenda, com
definição de metas e estratégia
de campo”, acrescentou Jairo
Candian, gerente de marketing
da Prodap, empresa que presta
assessoria nutricional e de gestão à Maragogipe.
O evento também contou
com palestra do veterinário
Fernando Boveda, responsável
técnico pelo plantel da Maragogipe, de Rodrigo Dias, da Delta-

Wilson Brochmann

Maychel Borges

Ana Doralina Menezes

gen, e do consultor da Prodap,
Lucas Marques. Foi encerrado
com um churrasco preparado
com esmero pelo mestre Roberto Barcellos, a partir de animais criados no mesmo piquete dos vencedores do concurso
da Maragogipe e cuja carne
foi maturada no Marfrig. Perguntado sobre a qualidade dos
cortes apresentados, o assador
não poupou elogios e disparou:
“é a melhor carne que comi nos
últimos anos”.

e 69 machos.
Para o gerente do Programa Carne Angus, Fabio Medeiros, o percentual de exemplares
aprovados no concurso (96%)
é extremamente alto e mostra
a qualidade da genética da região. “Estamos muito felizes
com o primeiro concurso no
Mato Grosso por ver a qualificação e a padronização que o
estado apresentou”. Segundo
Medeiros, o Mato Grosso é um
estado que se destaca pela qualidade da base genética de animais zebuínos, por isso, quando
se utiliza cruzamento, têm-se
exemplares de uniformização e
padronização fantásticas, como
os apresentados neste concurso.
Os objetivos da promoção
foram totalmente cumpridos.
Os produtores puderam acompanhar os abates, trocar experi-

ências e conhecer mais sobre o
funcionamento do processo de
certificação do Programa Carne Angus. E para o coordenador
do Programa no Brasil Central,
Maychel Borges, os resultados
das avaliações das carcaças
mostraram que os pecuaristas
do Mato Grosso estão bastante atentos aos padrões exigidos
pela Angus. “Por ser o primeiro concurso, já tivemos uma
adesão significativa na região.
Agora a expectativa e o desafio
é que os próximos sejam ainda
melhores e com maior número
de participantes”. Nesta edição
11 produtores competiram com
seus animais.
O concurso ainda contou
com a participação do presidente do Instituto Mato-grossense da Carne, Guilherme Nolasco. Na ocasião, Medeiros e

A estreia em
Tangará da Serra
O primeiro Concurso de
Carcaças Angus realizado dia
8 de novembro no frigorífico da Marfrig, em Tangará da
Serra, no Mato Grosso, MT,
igualmente foi marcado pela
padronização e a uniformidade dos animais. A Fazenda São
Marcelo, de Tangará da Serra,
conquistou o primeiro lugar
entre os machos com o lote 3,
que alcançou 95,83 pontos, e o
primeiro lugar entre as fêmeas
com o lote 6, que atingiu 91,97
pontos.
Na categoria dos machos
quem levou para casa o título
de segundo lugar foi o lote 13,
do criador Felix Greselle, de
Lambari D’Oeste, MT. O lote
atingiu 64,41 pontos. O segundo lugar na categoria das fêmeas foi conquistado pelo lote 4,
de Agostinho Sansão, de Barra do Bugres, MT, com 90,74
pontos. Ao todo foram abatidos
677 animais, sendo 608 fêmeas

Além de promover os concursos,
a Angus também fomenta a
aproximação com órgãos
ligados à pecuária regional

Santa Catarina
fechou o ano
A qualidade e a padronização dos animais dos concursos
realizados anteriormente no
País também foram destaque
no Concurso de Carcaças realizado no dia 24 de novembro,
no Frigorífico Verdi, em Pouso
Redondo, SC. Um total de 12
produtores apresentou 183 animais para abate, divididos em
17 lotes. Eram Angus definidos
e cruzas, e confirmaram o grande potencial do estado Barriga
Verde para a produção de carne
de qualidade.
Entre os machos, o campeão foi o lote do criador Clelio Baggenstoss, da Cabanha
Rancho Bom, de Schroeder,
com média de peso de 298,60
kg. O segundo lugar ficou com
a Agropecuária Carboni, de Vilmar Carboni, de Videira, com
média de 318,5 kg. Entre as fêmeas, o lote campeão foi apresentado pelo criador Cleiton
Zager, do Sítio Nossa Senhora
Aparecida, de Curitibanos, que
pesou 246,5 kg. O segundo lugar ficou para o lote do criador
Roberto Natter, Sítio do Roberto, do município de Treze Tilias,
com média de 225,10 kg.
Segundo a coordenadora
regional do Programa Carne
Angus, Ana Doralina Menezes,
neste concurso o critério de desempate entre o primeiro e o
segundo lotes foi a uniformidade de acabamento, que apareceu em maior frequência dentro
dos lotes campeões.
“O segundo lugar teve média de peso mais alta, mas o
primeiro lugar era mais uniforme”, explicou a técnica.
Ela observou que a qualidade
dos animais dos concursos de
carcaças está excepcional. “Os
produtores vêm se preparando.
Eles compram terneiros e os
terminam. Também procuram
comprar animais superiores,
com uma boa origem, de olho
na resposta da questão de acabamento”, disse.
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O encanto
da Beef Week
P

Foto: Divulgação

reparada das maneiras
mais surpreendentes e
servida a partir de diversos cortes, em saborosos pratos
desenvolvidos por alguns dos
mais requintados e experientes
chefs brasileiros em diversos e
famosos restaurantes da cidade cosmopolita de São Paulo,
a carne Angus Gourmet foi novamente a grande estrela, que
literalmente encantou os consumidores. A experiência gastronômica de saborear a melhor
carne do mundo foi o ponto alto
do festival Angus Beef Week,
que em sua segunda edição, de
15 a 25 de novembro, aproximou a carne Angus dos consumidores, sempre ávidos por
experimentar novidades à mesa.
Promovido conjuntamente
Prato vencedor mais uma vez foi preparado pelo restaurante La Caballeriza
pela Terraviva Eventos e Associação Brasileira de Angus, vembro, no World Trade Center de seu Programa Carne Angus formação de uma imagem poatravés de seu Programa Car- (WTC) em São Paulo capital.
Certificada, difundir a marca sitiva e para o incremento do
ne Angus Certificada, o festiPara o gerente do Progra- Angus Beef nos grandes cen- consumo da boa carne bovina
val gastronômico cumpriu seu ma Carne Angus Certificada, tros gastronômicos, principal- no País. “O consumidor preciprincipal objetivo, de aumentar Fabio Medeiros, a estratégia da mente na cidade de São Paulo, sa conhecer melhor a carne de
a percepção e a experiência dos promoção esteve diretamente que é o maior mercado consu- qualidade e ter essa experiência
centros urbanos e dos consumi- sintonizada com os projetos de midor do Brasil, é de extrema gastronômica de consumo. É
dores em relação à qualidade e expansão da raça Angus e sua importância e significado para uma tendência que cresce e vem
à origem da melhor carne bo- aproximação do consumidor fi- o mercado nacional. “A Angus sendo aprimorada no Brasil nos
vina brasileira, a carne Angus nal. “Esta foi uma valiosa opor- e seu programa de certificação últimos anos, que agora conta
certificada.
tunidade de nos comunicarmos têm trabalhado muito bem no com o apoio das redes sociais
com o público da cidade pau- campo, na organização da ca- e também de promoções como
Um momento único!
lista, pois foi um período no deia, produção e padronização churrascadas e competições de
“A cadeia produtiva da pe- qual a carne Angus esteve em de animais e suas carcaças, e assadores, atraindo a atenção
cuária tem se empenhado para evidência na cidade, justo quan- ao investir num evento dessa das pessoas nos centros uroferecer ao consumidor final do também os principais repre- importância alavanca também banos. E com a gurmetização
uma carne com alta qualidade, sentantes da pecuária de qua- o consumo no varejo onde todos dos alimentos, a carne, que leva
que além de um alimento sau- lidade e resultado se reuniram ganham”, definiu o tradicional consigo todo um apelo social,
dável e nutritivo, seja capaz de para debater como aprimorar a criador e empresário.
precisa que o consumidor passe
proporcionar também experiên- qualidade da carne oferecida ao
Já para a professora e pes- a reconhecer a marca e a quacias gastronômicas que tornem mercado”, avaliou.
quisadora Dra. Marcia Dutra lidade da carne, além de viveno momento da refeição algo
Para o selecionador Valdo- de Barcellos, diretora do Centro ciar o prazer de seu consumo”,
agradável e único”, descreve a miro Poliselli Júnior, proprie- de Estudos e Pesquisas em Ad- destaca a pesquisadora.
diretora do Terraviva Eventos, tário da VPJ Pecuária (fri- ministração (Cepa), da UFRCarla Tuccilio. Segundo ela, a gorífico e carne Angus VPJ), GS, e especialista nessa área
Nova vitória de
iniciativa ocorreu em paralelo à em Jaguariúna, SP, e um dos de carnes nobres, essa aproxiLa Caballeriza
etapa da InterCorte São Paulo, fornecedores da carne para a mação da carne gourmet Angus
Pelo segundo ano conseum dos principais eventos da promoção, a iniciativa da As- com os consumidores, propor- cutivo o prato apresentado
cadeia produtiva da carne bovi- sociação Brasileira de Angus cionada pela Angus Beef Week, pelo restaurante argentino La
na, realizada de 21 a 23 de no- de, juntamente com a equipe é de suma importância para a Caballeriza foi o ganhador do

Concurso Beef Week, promovido durante o festival gastronômico Angus Beef Week. Foi
escolhido pelos clientes que visitaram os restaurantes participantes do festival a avaliar os
restaurantes quanto à apresentação do prato (receita inscrita), aroma, maciez e sabor da
carne, atendimento e ambiente.
Este ano a Beef Week contou
com 16 restaurantes e 10 boutiques de carne de São Paulo.
O prato de La Caballeriza
teve como estrela principal a
carne Angus do frigorífico Minerva e foi desenvolvido pela
chef Dulce Wellisch, que destacou a importância de ser reconhecida pelos clientes por meio
do prêmio. “Fico muito feliz
com o resultado do concurso
e agradeço nossos clientes por
terem nos escolhido como o
melhor prato do festival, além
de enaltecer a união da nossa
equipe”, declarou a chef. O restaurante apresentou em seu prato uma mescla de culturas, utilizando técnicas argentinas de
se preparar um churrasco com
o “jeitinho brasileiro”, representado por um arroz tropical
acompanhado de batatas rústicas. “Oferecemos uma opção
bem ao gosto do brasileiro, com
uma boa carne e com os acompanhamentos que fazem sucesso
por aqui”, apontou Dulce.
“O reconhecimento dos
consumidores da qualidade da
carne Angus certificada é nossa
grande satisfação. O prato vencedor tinha a raquete como estrela, um corte de dianteiro desmistificando o assunto “carne
de segunda”, disse Luiza Mendes, do marketing do Programa
Carne Angus Certificada.
Mais informações em
www.beefweekbrasil.com.br
ou www.facebook.com/beefweekbrasil
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Solidariedade dos
Mestres Assadores
A

bela paisagem da Praça
Japão, combinada com a
Carne Angus Certificada,
foram novamente os pontos
altos, no dia 1º de dezembro,
do evento Mestres Assadores,
já em sua quarta edição em
Porto Alegre, RS. A promoção
premiou as crianças em situação de vulnerabilidade social
do projeto WimBelemDon –
Steps – Sociedade Tênis, Educação e Participação Social.
Foram elas as beneficiadas
com o Mestres Assadores, uma
competição festiva organizado
pelo restaurante Fazenda Barbanegra, com apoio do Programa Carne Angus Certificada
e de várias empresas. A competição juntou apaixonados
por carne de qualidade para
avaliar as performances dos
assadores, que tiveram como
matéria-prima cortes Angus
fornecidas pelo parceiro frigorífico Zimmer.
A disputa entre os churrasqueiros amadores foi jul-

Fotos: Divulgação/Angus

gada por seis jurados, dentre
os quais estavam o gerente do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, e a
responsável pelo Marketing,
Luiza Mendes. Para Medeiros,
é de extrema importância que
eventos como esse, que congregam pessoas afim de auxiliar
instituições, sejam realizados.
“Ações como a dos Mestres
Assadores – a qual defendemos
-, é o mínimo que podemos fazer em prol de uma sociedade
mais humana e justa”, disse.
Para um dos organizadores,
o proprietário do restaurante
Fazenda Barbanegra, Roberto
Majo de Oliveira, o apoio do
Carne Angus traz credibilidade
à ação, uma vez que garante
aos participantes carne de alta
qualidade. Oliveira conta que o
projeto – pensado em conjunto
com suas irmãs – surgiu através de sua paixão pelo tênis
e pela instituição. De acordo
com ele, a ideia de uma competição de churrasco é destacar,

A Carne Gourmet do Brasil
Lançado em 2018 no evento internacional Sial Paris, realizado em Paris, na França,
de 21 a 25 de outubro, o novo
livro “Angus, a Carne Gourmet do Brasil”, com tradução
para o inglês e fartamente
ilustrado, apresenta a origem
da nova pecuária brasileira,
quesitos técnicos sobre carne
de qualidade (a carne Angus
Gourmet) e também mostra o
processo de tipificação e classificação de carcaças, os cortes bovinos ampliados e ainda
dicas de churrasco por chefs
assadores renomados.
Está disponível para aquisição por interessados no valor
de R$ 99,90 + frete sob con-

sulta. A publicação ainda não
é disponibilizada em lojas físicas. Os interessados devem enviar e-mail para marketing@
carneangus.org.br.

através de uma brincadeira,
um importante hábito da cultura gaúcha. “Dedicamos uma
parte de nosso tempo conscientes de que estamos fazendo uma boa ação”, observou.
Para o então vice-presidente
administrativo financeiro da
Angus, João Francisco Bade
Wolf, um dos competidores, “é
maravilhoso ver a harmonia
das pessoas assando e se divertindo em prol de uma instituição séria”. Cada Mestre Assador pagou R$ 250,00 pela
inscrição, recurso revertido a
WimBelemDon.

Festival Ô Churras
Com a proposta de mostrar
diversas e inovadoras formas de
preparar, assar e comer o alimento mais tradicional da cultura brasileira, com tecnologias
de ponta, chefs especializados e
entretenimento, o churrasco com
carne Angus certificada foi novamente o grande destaque do
evento “Ô Churras”, realizado
em 8 de dezembro, na cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul. Em sua terceira edição,
foi o maior festival de churrasco
da região Sul do Brasil.
A Angus é parceira de “Ô

Churras” desde 2017, e nesta
edição participou da estação
Best Beef Angus, Frigorífico Silva, com brisket defumado, na estação Kids e também na estação
de hambúrguer com a Cotripal
(que participou pela primeira
vez) e ainda na estação do Festival Angus Malbec, em parceria
com o Frigorífico Zimmer, preparando short ribs. De acordo
com o gerente do programa
Carne Angus, Fábio Medeiros,
o evento se enquadra na estratégia de marketing da Angus,
de aproximar a carne gourmet

do consumidor, proporcionando
uma experiência totalmente inovadora e inesquecível às pessoas:
consumir, num ambiente de alegria, uma carne macia, saborosa
e produzida com o rigor técnico
e sanitário do Programa Carne
Angus Certificada.
Segundo o idealizador do
evento, Enzo Arns, “Ô Churras”
veio para mostrar ao gaúcho
que há outras formas de fazer
churrasco além da tradicional.
“Tivemos 16 estações de churrasco diferentes e trouxemos
uma super assadora, a Clarice
Chwartzmann. “Servimos 4 toneladas de carne e superamos
um público de 2 mil pessoas”,
dimensionou Arns. Clarice afirma que a participação da Carne
Angus Certificada é fundamental para o evento, pois, além de
ser “a cara” do Rio Grande do
Sul, proporciona ao público consumir um produto de alta qualidade e origem conhecida. “As
pessoas merecem e precisam conhecer de perto a Carne Angus,
especialmente neste ambiente
de descontração, diversão e entretenimento”, avaliou a conhecida churrasqueira.
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A genômica na Angus
Foto: Horst Knak/Ciranda

“P

ara implementar o
processo de seleção
através da genômica
é necessário o estabelecimento
de uma população referência,
que consiste num conjunto de
animais com medidas fenotípicas para as características
que se pretende melhorar e
com informação genotípica
para dezenas de milhares de
SNPs (marcadores do tipo
polimorfismo de nucleotídeo
único - os SNPs ou “snips”,
do inglês: Single Nucleotide
Polymorphism)”, condiciona
o pesquisador e chefe-adjunto
de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sul e
integrante da equipe técnica do
Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne Promebo,
Fernando Flores Cardoso.
Conforme o pesquisador, o
processo de formação de uma
população de referência para
o Angus nacional começou
em 2015 com um conjunto de
projetos liderados pela Universidade Estadual Paulista
(UNESP), focados na genotipagem dos principais touros
avaliados pelo Promebo, de
animais que participaram do
teste de eficiência alimentar
da CRV Lagoa, em Sertãozinho, SP e, em conjunto com
a Embrapa, de animais com
fenótipos para contagem de
carrapato e quantificação da
parasitemia para Babesia bovis (um dos agentes da Tristeza
Parasitária Bovina) obtidos em
rebanhos localizados no RS.
“E até este momento foram
genotipados 1.465 animais,
incluindo 253 touros-pais”, informa Fernando, alegando que

a Associação Brasileira de Angus, a Associação Nacional de
Criadores – Herdbook Collares
(ANC) e a Embrapa Pecuária
Sul estão promovendo neste
momento um esforço conjunto
para atingir números mínimos
(acima de 2.000 animais), que
permitam iniciar o processo de
incorporação da informação
genômica no Promebo.
“Para o Angus no Brasil a
grande oportunidade da seleção genômica, muito além da
aceleração do progresso genético nas características já contempladas nos programas de
melhoramento, é a de desenvol-

ver, dentro da raça, linhagens
com maior adaptação tropical. Um Angus brasileiro, tropicalizado, de pelo curto, mais
resistente ao carrapato, mais
adaptado ao calor, enquanto
mantendo as suas tradicionais
características produtivas e de
qualidade de carne”, define o
técnico.
O que é seleção
genômica
A seleção genômica, segundo Fernando, consiste no uso
de milhares de marcadores do
tipo polimorfismo de nucleotídeo único (os SNPs ou “snips”,

Fotos: Divulgação/Angus

Fernando Flores Cardoso

Fernanda Kuhl

genotipados nos EUA”, diz o
pesquisador.

As vantagens do uso
da genômica
Objetivamente, conforme
Fernando Cardoso, as vantagens da seleção genômica no
melhoramento de bovinos estão relacionadas aos ganhos
em acurácia das avaliações genéticas, especialmente dos animais jovens ainda sem filhos; à
redução do intervalo de gerações, permitindo ter avaliações
precisas muito mais cedo, logo
após o nascimento ou
mesmo de embriões,
antecipando assim as
decisões de seleção; e
ao melhor controle da
consanguinidade, através
de correções nos pedigrees
e de determinações mais precisas do parentesco entre os
animais.
Para o técnico, é importante destacar que esses ganhos
são mais evidentes naquelas
do inglês: Single Nucleotide características mais difíceis de
Polymorphism), distribuídos melhorar pelos métodos tradipor todo o genoma bovino para cionais, como aquelas de baixa
aprimorar a seleção assistida herdabilidade (ligadas à repropor marcadores genéticos na dução e saúde), limitadas a um
prática comercial do melho- sexo (reprodução, produção
ramento de bovinos. Esse pro- de leite), medidas tardiamente
cesso iniciou na América do (longevidade, vida produtiva),
Norte, a partir de 2007, com com fenótipos de mensuração
o desenvolvimento dos “chips” cara ou sujeitos à elevada inde genotipagem, que permitem teração com o ambiente (coninvestigar dezenas ou centenas sumo alimentar, produção de
de milhares de marcadores ge- metano, adaptação), ou ainda
requerem o sacrifício ou a esnéticos em um único teste.
“Começou no gado de leite, poliação do animal (qualidade
e a tecnologia foi rapidamen- da carcaça e da carne, resiste adotada pelo setor produ- tência a doenças e parasitos).
tivo, tendo-se hoje somente
Modernização
nos Estados Unidos e Canadá
do Promebo
ao redor de 2 milhões de boA seleção genômica é uma
vinos leiteiros genotipados e
com avaliação genômica. Já das metas que estão sendo
no gado de corte o processo desenvolvidas pela Embrapa
ganhou mais força nos últimos Pecuária Sul e a Associacinco anos, e todas as raças de ção Nacional de Criadores
corte significativas para a pe- Herd-Book Collares dentro
cuária norte americana já tem do trabalho de modernização
avaliações genômicas em an- do Promebo, que teve inídamento, com a Angus já tendo cio a partir de março deste
>>>
superado os 500 mil animais
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ano, com o objetivo de melhor atender o produtor rural
usuário. Considerado um dos
mais importantes programas
de melhoramento genético, o
Promebo visa a obtenção de
ganhos genéticos do rebanho
por meio do uso de ferramentas seguras na escolha de animais melhoradores. Segundo
Fernando Cardoso, o Promebo atende a diversas raças de
bovinos de corte e a Embrapa
está atuando em parceria no
suporte técnico para modernização do processo. “A ANC

MELHORAMENTO GENÉTICO

está desenvolvendo um novo
sistema de disponibilização
das informações para os criadores, portanto nós vamos
integrar toda a etapa do melhoramento, para que os criadores tenham cada vez mais
informações qualificadas sobre o mérito genético dos animais e possam acessar essas
informações, utilizando-as de
maneira facilitada”, enfatiza.
Parceria
é fundamental
O suporte técnico e transferência de know-how para
as avaliações genéticas do
Promebo englobam uma série de fatores, como a análise
crítica de dados de desempenho, estimativa de parâmetros genéticos, definição de
objetivos e critérios de seleção, cálculo e disponibilização dos valores genéticos dos

animais avaliados e incorporação da informação genômica nas avaliações.
Para a coordenadora do
Promebo, Fernanda Kuhl, a
parceria com a Embrapa é
fundamental. “Nós estamos
bastante satisfeitos que conseguimos firmar essa parceria
e trabalhar em conjunto com
a Embrapa. Temos certeza
que são técnicos muito capacitados, que vão trabalhar no
programa e vão nos ajudar a
implantar coisas novas para o
criador, caso da seleção genômica. O nosso grande objetivo
é atender o produtor de forma
adequada e inovar dentro do
programa”, destaca Fernanda.
Conforme Cardoso, o projeto em conjunto já iniciou
as rotinas de avaliação. “Ou
seja, o criador lá na sua propriedade mede o desempenho
dos animais, comunica essas

informações com o pedigree, a
genealogia dos animais, e isso
é organizado na ANC antes de
ser enviado para a Embrapa.
Usamos uma série de procedimentos, estatísticas e software
para ver a qualidade desses
dados, fazer alguns ajustes, e
aí rodar a avaliação, combinando informação de pedigree
e de desempenho dos animais,
que gera o Diferença Esperada
na Progênie (DEP). A partir
daí os dados são gerados e os
criadores podem usar as informações da DEP para tomar as
decisões de seleção, como por
exemplo, quais serão os touros
de repasse, quais serão usados
para inseminação artificial,
quais as novilhas serão mantidas para reposição etc.”, comenta o pesquisador.
Outro ponto que está sendo trabalhado pela parceria
são os índices econômicos, re-
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lacionando o desempenho dos
animais com os resultados econômicos do sistema de produção. “Vamos começar com a
parte de carcaça da raça Angus e também trabalhar com
a incorporação da informação
genômica. Hoje a gente está
trabalhando com a medida de
desempenho e pedigree. A ideia
em curto prazo é trabalhar
com pedigree, desempenho e
informação de marcadores
moleculares, tudo em conjunto
dentro do programa para melhorar a precisão das avaliações”, informa Cardoso.
Veja neste link entrevista exclusiva
com o especialista Dan Moser,
presidente da Angus Genetics Inc.
(EUA), onde ele explica a importância
da seleção genômica aplicada à
pecuária Angus.
https://angus.org.br/angus/
programas-de-fomento/programas-demelhoramento/

Confirmado novo Teste de
Eficiência Alimentar em 2019
A segunda edição do Teste
de Eficiência Alimentar Angus
está confirmada para 2019.
As inscrições acontecem até
o dia 10 de maio de 2019 e
a entrada dos animais vai até
o dia 20 de maio. Após a realização do primeiro Teste, em
2018, promovido pela Associação Brasileira de Angus em
parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(Ufrgs), o resultado se mostrou um sucesso e repercute
muito positivamente entre os
pecuaristas criadores da raça
em todo País. A expectativa,
conforme o gerente de fomento da Angus, Mateus Pivato, é
que a próxima edição agregue
ainda mais criadores. “Esperamos que essa primeira
avaliação tenha incentivado
outros produtores a também
trazerem seus animais para
esta nova avaliação”, diz o
técnico.
É unânime o entendimento
entre os criadores que participaram da primeira edição,
que esta proposta é mais um

avanço para agregar dados
de avaliação da pecuária nacional, em especial para a
raça Angus. Além de auxiliar
no trabalho dos criadores, o
Consumo Alimentar Residual
(CAR) do touro é relevante
para saber se a genética do
reprodutor é de alta qualidade e assim, seguir na mesma
linhagem. O resultado beneficiará criadores que compram
sêmen da raça Angus para
cruzamento com o gado Nelore, por exemplo, uma vez que
os animais gerados a partir da
inseminação carregam em sua
genética ótimo desempenho
no consumo alimentar, o que
em resumo significa ganhos
financeiros.
Expectativa
de crescimento
Na primeira edição, 19
touros de 13 propriedades
gaúchas foram encaminhados
para a Estação Experimental
Agronômica da Ufrgs para
serem testados, num trabalho
sob a coordenação do profes-

sor Jaime Tarouco. A atividade se desenvolveu durante 70
dias e permitiu avaliar, objetivamente, o Consumo Alimentar Residual (CAR) de animais nascidos de 15/08/2016
a 15/10/2016, todos com avaliação positiva ao sobreano no

Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne (Promebo). A expectativa para a segunda edição do teste, segundo o professor Tarouco, é da
participação de novos criadores e da ampliação do número
de animais inscritos.

Teste de Eficiência Alimentar é realizado na estação experimental da Ufrgs

Ajustes e
aperfeiçoamentos
Para a segunda edição, conforme Tarouco, serão efetivados alguns ajustes e aperfeiçoamentos no teste. A avaliação
da espessura de gordura, por
exemplo, terá uma equalização.
“Queremos evitar fatores nocivos na composição da gordura,
o que vai facilitar o ponto de
comparação entre os animais”,
explica o técnico. Ele espera
que o Teste tenha sequência e
seja ponto de referência para
os criadores. Por outra parte,
diz ser muito valiosa a parceria entre a iniciativa privada
e a universidade, permitindo a
entrada de recursos, hoje escassos, na área da pesquisa.
Os criadores que desejarem
participar do teste precisam
selecionar animais nascidos
de 16/07/2017 a 30/09/2017,
com avaliação positiva ao sobreano do Promebo Top 30%.
O contato para inscrição ou
dúvidas deve ser realizado
através do e-mail fomento@
angus.org.br.
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Rio da Paz vence
Mérito Genético
A

Fazenda Rio da Paz
(Angus Rio da Paz),
propriedade de Antonio
e Renato Luiz Zancanaro, de
Cascavel, PR, foi a vencedora
do Prêmio Mérito Genético
Angus no ano de 2018. A honraria é concedida ao criador
(propriedade) cujo trabalho
de seleção genética, avaliado
pelos critérios técnicos estabelecidos nas normas que regem o concurso determina o
rebanho geneticamente mais
evoluído na busca do melhoramento genético de seus
animais dos criatórios Angus
no País. É o rebanho geneticamente mais avançado, que
apresentou o maior progresso
genético do Brasil.
Tendo como o principal
diferencial o foco na seleção de fêmeas, a Rio da Paz

tem atualmente um rebanho
Angus puro de 600 cabeças.
Trabalha com cruzamento
industrial utilizando o Nelore selecionado e faz engorda
para abate. O rebanho total
da propriedade é de 2.300
cabeças.
Muito contente com o
reconhecimento do seu trabalho de seleção, Renato
Zancanaro (filho de Antonio) destaca que esse prêmio
representa a coroação do
sistema e normas que utiliza
dentro da propriedade baseado em um foco muito específico: fazer sempre o melhor.
“O foco é sempre superar
o trabalho do dia anterior.
Este é um prêmio que estávamos buscando e acreditava
que um dia conseguiríamos.
Isto, porém, também aumen-

Foto: Zzn Peres/Angus

José RobertoWeber, Fábio Barreto, Renato Zancanaro e esposa, e Ignácio Tellechea

ta a nossa responsabilidade
e vamos continuar sempre
procurando melhorar ainda
mais a nossa genética. Eu
entendo esse trabalho como
um desafio diário, uma ati-

O novo Prêmio
Mérito Genético
Com o objetivo de valorizar os criadores que usam
os programas de melhoramento genético e facilitar o
entendimento dos critérios
utilizados para a pontuação
dos animais que concorrem a
este cobiçado Prêmio Mérito
Genético, uma comissão formada pelo Conselho Técnico
da Angus, Embrapa Pecuária
Sul e Progen Inseminação
Artificial (patrocinadora do
teste), realizou uma completa
reestruturação dos quesitos
de avaliação dos animais concorrentes. Isso resultou num
cenário mais eficaz e mais
fácil ao criador, tanto para
o entendimento dos procedi-

mentos como também possibilitando o acompanhamento
de todo o processo.
Mateus Pivato, gerente de
Fomento da Angus destacou,
a respeito das mudanças, que
se buscou facilitar a compreensão do criador e o que ele
precisa fazer para o seu rebanho concorrer e ser premiado.
O teste tem uma visibilidade
que permite ser comparado
com o resultado do ano seguinte, servindo como uma
ferramenta para avaliação do
buscado progresso em melhoramento genético. “Se o criador fizer mais pontos ele está
no caminho certo", observou
Pivato.

Agora o criador
compara
O novo Mérito Genético
também permite ao criador
fazer uma comparação do seu
rebanho com todos os outros
que utilizam o Promebo, além
de uma análise anual do rebanho, verificando o progresso genético obtido através dos anos.
O pesquisador Fernando Flores
Cardoso, da Embrapa Pecuária
Sul, comentou que a redução do
número de critérios vai facilitar
ao criador um melhor entendimento de como passa a ser realizada a pontuação, dando-lhe
condições de melhor fazer ajustes no rebanho que lhe permitam corrigir falhas.

vidade que incentiva a gente e toda a nossa equipe de
trabalho”, disse, muito feliz
com essa vitória, o selecionador de Angus paranaense.
A Rio da Paz tem uma

equipe de 15 funcionários.
“É uma corrente de trabalho
onde um depende do outro e
essa dedicação e integração
nos levou a esse prêmio”, sintetizou Zancararo.

Premiados de 2018
Aqui os vencedores do Prêmio Mérito Genético Angus:
1º

Antônio e Renato Zancanaro

1562

2º

Ulisses Rodrigues Amaral

1559

3º

Márcio Sudati Rodrigues

1523

4º

Francisco de Paula Cardoso Jr. e Filhos

1436

5º

Leonildo Anor Pötter

1386

Avanços genéticos
Camilo Vianna, presidente
do Conselho Técnico da Angus, ressalta que as alterações
no regulamento tiveram por
fim tornar o processo mais
simples, facilitando ao criador
o entendimento da metodologia e possibilitando que isso se
reverta em avanços genéticos
mais significativos em seu re-

banho. “O que importa é a média da avaliação do rebanho.
Foi por isso que fizemos as
modificações. O criador agora pode acompanhar os seus
pontos e comparar com os de
outros criadores. Ficou mais
fácil, mais simples. E as ponderações ficaram mais equilibradas. Leva-se agora em consideração a média de todos os
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rebanho, verificando o progresso genético obtido com o
passar dos anos. Ele é dividido
em critérios “eliminatórios” e
“de pontuação”.

de 30 machos na desmama e
20 no sobreano e 30 fêmeas
na desmama e 20 no sobreano;
- Não ter uma relação avaliada de 60% de fêmeas e
40% de machos ou 40% de
machos e 60% de fêmeas na
desmama;
- Não ter seu rebanho avaliado por Ultrassonografia de
Carcaça ao Sobreano em nenhuma das últimas três gerações de animais.

Critérios
eliminatórios
Para que um selecionador
dispute este renomado prêmio,
primeiramente deve cumprir
todos os critérios eliminatóanimais do rebanho e não ape- rios, que são:
- Não ter seu rebanho avanas de alguns animais. O crialiado
no Promebo nas últimas
dor pode visualizar o que tem,
Critérios
3
safras
(desmama e sobreadeterminar aonde quer chegar
de pontuação
e ver o que precisa fazer para no);
Após cumprir os critérios
- Não ter o número mínimo
alcançar o seu objetivo”, exeliminatórios,
o selecionador
médio
de
animais
avaliados
plicou Vianna.
em cada safra, o qual deve ser começa a contar pontos denAqui os novos
critérios
O novo Prêmio Mérito Genético tem por intuito desCritérios
Ponderação
tacar os selecionadores que
Touros superiores
15%
utilizam esta importante ferVacas
superiores
15%
ramenta para a evolução de
Percentagem de DM* nos Machos
12,5%
seus planteis. Além disto, dePercentagem
de
DM
na
Fêmeas
12,5%
vido a sua reestruturação, os
Progresso Genético indF
15%
criadores poderão utilizar o
Progresso
Genético
IBC*
15%
resultado deste novo prêmio
Pré
Seleção
nos
Machos
5%
para ter um parecer genético
Pré Seleção nas Fêmeas
5%
de seu rebanho, permitindo a
Utilização de USC no rebanho
5%
comparação entre todos os rebanhos que utilizam o Prome- * DM – Dupla Marca / IBC – Índice Bioeconômico de Carcaça / USC –
bo e uma análise anual do seu Ultrassonografia de Carcaça

Ponderações por critérios

Novembro/Dezembro de 2018

tro dos seguintes critérios de
pontuação:
- Com relação à utilização
de reprodutores (touros pais
e ventres) superiores em seu
rebanho: neste critério será
utilizada a média ponderada
do Índice Final do Promebo
dos touros pais utilizados no
rebanho nos últimos três anos.
E neste critério será utilizada
a média ponderada do Índice
Final dos Ventres componentes do rebanho nos últimos
três anos.
- Com relação aos animais
Dupla Marca seletiva: neste
critério será utilizado o percentual de aproveitamento de
Dupla Marca de Machos (Nº
de DM / Nº de Machos avaliados a desmama) *100) e
será utilizado o percentual
de aproveitamento de Dupla
Marca de Fêmeas (Nº de DM
/ Nº de fêmeas avaliadas a
desmama) *100)
- Com relação às Tendências Genéticas do plantel (para a análise o rebanho
deverá apresentar tendência
genética superior à média da
raça): neste critério será avaliado o progresso genético
apresentado pela Tendência
Genética nos últimos 4 anos
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para o Índice Final e será
avaliado o progresso genético
apresentado pela Tendência
Genética dos últimos 4 anos
para o Índice Bioeconomico
de Carcaça.
- Com relação a préseleção dos animais: neste
critério será avaliado o percentual de número de machos
avaliados a desmama em relação ao número de machos
avaliados ao sobreano (Nº
de Machos avaliados a desmama / Nº de Machos avaliados ao sobreano)*100) e
será avaliado o percentual de
número de fêmeas avaliadas
a desmama em relação ao
número de fêmeas avaliadas
ao sobreano (Nº de Fêmeas
avaliadas a desmama / Nº de
Fêmeas avaliadas ao sobreano)*100).
- Com relação às avaliações de carcaça por Ultrassonografia: neste critério será
avaliado o número de machos
e fêmeas avaliados ao sobreano em relação ao número de
machos e fêmeas avaliados
pela Ultrassonografia de Carcaça (Nº de machos e fêmeas
avaliados no Sobreano / Nº
de machos e fêmeas avaliados
por USC)*100).

Teste de Progênie avança
Neste ano, após um detalhado trabalho de seleção, foram escolhidos dois touros da
geração 2017, integrantes dos
Touros Jovens SA Promebo
para serem incorporados ao
Teste de Progênie Angus. Destacaram-se e são recomendados ao mercado os touros
“Mandrake” (Santa Eulália
Net Worth TE1352, Registro: HBB PO 204162, Filho
de SAV Net Worth 4200 X
Santa Eulália Brigadier 771)
e “Sertão” (São Xavier 2277
Magnata, Registro: HBB PO
1994444, Filho de R B Tour
of Duty 177 X São Xavier
1684 Fábula TE). Após uma
profunda análise, estes animais foram selecionados em
função de seus índices finais

superiores a 33, com pelagem
preta e descendentes de pretos
(Ambos são homozigotos para
pelagem preta).
O teste acontece a cada
ano e é uma atividade que tem
por objetivo assegurar a evolução da genética do rebanho
Angus no Brasil, e é um trabalho realizado pela parceria
entre da Associação Brasileira de Angus, a Associação
Nacional de Criadores “HerdBook Collares” (ANC) - Promebo, e as centrais Alta Genetics (Uberaba, MG) e Progen
(Dom Pedrito, RS).
O convênio entre as entidades tem valorizado a genética
nacional e seus reprodutores,
permitindo que os pecuaristas
adquiram, com máxima segu-

o seu sêmen.

Sertão

Mandrake

rança, o que há de mais atual
e qualificado sêmen entre os
touros Angus produzidos por
criadores brasileiros. No parecer do veterinário e revisor
técnico, Fábio Barreto, da Central Progen, “o teste permite
filtrar animais a partir de uma
revisão, primeiramente, do aspecto andrológico. Em seguida são eliminados os filhos de
pai ou mãe vermelhos e avaliados o fenótipo daqueles que se

encaixam nas necessidades do
mercado. E, finalmente, é realizada uma análise da qualidade seminal dos animais aptos
ao congelamento do sêmen”.
Barreto destaca, ainda, que
os touros selecionados em edições anteriores do teste continuam sendo aproveitados e
recomendados, resultando na
valorização pelo seu desempenho e qualificando os rebanhos
dos pecuaristas que adquirem

Técnico em ação
O inspetor técnico da Angus, José Nei Corrêa Severo,
acompanhou as atividades de
revisão dos 22 touros inicialmente escolhidos em propriedades de criadores de Angus
do País. “A avaliação tem sido
cada vez mais afinada”, disse
ele. O técnico também ressaltou que os pecuaristas vêm se
aprimorando na criação de
seus animais, buscando muitos
dados e informações na busca
do constante melhoramento
genético de seus rebanhos.
Os touros já se encontram em
coleta e já existe sêmen disponível para comercialização na
central Progen.
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EXPOSIÇÕES

Rio Preto: exposição marcante
A
Fotos: Angus/Divulgação

Expo Rio Preto, cuja 56ª
edição foi realizada de 10
a 14 de outubro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do
Rio Preto, SP, abrindo oficialmente a estação de monta e os
negócios com Angus nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, foi
uma promoção marcante para
a raça Angus. A mostra, numa
cidade a 442 quilômetros de
São Paulo, contou com cerca de
50 animais de argola e pela primeira vez com 10 trios rústicos
da raça. E segundo o responsável técnico da Angus na feira, o
Inspetor Técnico da Associação
Brasileira de Angus, veterinário
Rednilson Moreli Gois, a estreia e o julgamento de animais
rústicos teve boa aceitação entre os criadores e investidores,
além de grande participação
do público, superando todas as
expectativas dos organizadores.
Núcleo São Paulo
em ação
“O nível dos exemplares de
pista estava excelente, e os julgamentos dos animais tanto de
argola quanto os rústicos, chamou muito a atenção das pessoas presentes e dos visitantes nos
vários dias da mostra”, completou Rednilson, observando que
as perspectivas para 2019 são
altamente positivas, a julgar
pelo que aconteceu neste ano.

exemplar Pavlova da Fumaça
FIV857. A Reservada de Grande Campeã e a terceira Melhor
Fêmea ficaram com a cabanha
São Marco/Fazenda Reunidas
Pansul, com as fêmeas Belissima SM010 Quebrant de São
Marco e Bia SMV01 Aquiles
de São Marco.
Nos estreantes rústicos, o
Trio Grande Campeão Rústico
PO ficou com o Sítio Terras de
São José de Potyrendaba, do
criador Paulo Sérgio Vianna,
Grande Campeã e Grande Campeão de Rio Preto. À direita, os organizadores da exposição
de Potirendaba, SP, com os touA mostra de Rio Preto foi mebo, voltado para a seleção uma dezena de touros rústicos ros de tatuagens S003, S012,
organizada pelo Núcleo Paulis- de touros, tanto para monta foram negociados, à média su- S014. Vianna levantou ainda o
ta dos Criadores de Angus, que natural como para cruzamento perior a R$ 10 mil.
título de Melhor Macho PO com
A cabanha São Marco/ o animal tatuagem S012. Já a
tem na presidência o selecio- industrial”, explicou Rednilson.
nador Renato Ramires, da 3E O alvo são pecuaristas dos esta- Fazenda Reunidas Pansul, de Agropecuária Rio Grande AnAgropecuária, de José Bonifá- dos com grande número de va- Rodolfo Bonfiglioli, em Itape- gus, do criador Rodrigo Garcia
cio, SP. Paulo de Castro Mar- cas zebuínas e que usam sêmen va, SP, foi a grande vencedora Mansur e administrada pela veques, Paulo Vianna, Lucimara Angus para melhorar a quali- do julgamento dos machos de terinária Fernanda Cocenas, de
Ribeiro, Rodrigo Mansur, Fer- dade da carne. “Estamos pró- argola da raça Angus. A pro- Delfinópolis, MG, levou o mérito
nanda Cocenas, Rodolfo Bonfi- ximos do mercado consumidor priedade obteve o grande cam- do Trio Reservado de Campeão
glioli, Eduardo Braga e outros, Angus, pois Rio Preto está a 60 peonato com o touro Guarita com os touros de tatuagens
todos integrantes do Núcleo quilômetros de Minas Gerais 275TE Black Label, e levou o FIVB028, FIVB020, FIVB021,
Angus São Paulo, e também o e a 100 quilômetros do Mato terceiro melhor macho com o e também o reconhecimento de
inspetor técnico da Angus Tito Grosso do Sul e de Goiás”, lo- exemplar Bahtche SM017 Ke- Terceiro Melhor Trio da mesma
vin de São Marco. O título de categoria, com os exemplares de
Rubens Mondadori (que foi o calizou o técnico.
Reservado de Grande Campeão tatuagens FIVB017, FIVB016,
jurado de classificação) se defoi para o selecionador Paulo FIVB018.
Vendas e vencedores
dicaram ao máximo para o suDurante a mostra, que este de Castro Marques, da Casa
cesso dessa feira, que a partir
Entre as fêmeas PO rústicas,
desta edição, promete ser uma ano contou com 11 raças bovi- Branca Agropastoril, de Silvia- a Fazenda Fumaça foi a grande
das mais importantes do Brasil nas expostas, além de cavalos e nópolis, MG, com o touro PWM vencedora com o Trio Granovinos, e inovou não cobrando Verdun 2320 Renown.
Central.
de Campeã com as tatuagens
Já nas fêmeas de argola, a FIV928, FIV927, FIV917. A
“Esta feira é muito signi- ingressos de visitantes e com
ficativa para os criadores que isso recebeu toda a comunida- Fazenda Fumaça, de Eduardo propriedade também levou o
estão tentando fazer um Angus de da região, também ocorre- Braga, de Paranapanema, SP, título de melhor fêmea rústica
mais adaptado através do Pro- ram vendas de Angus. Mais de foi a Grande Campeã com o PO com Roma FIV917.

Rústicos brilham na ExpoPelotas
Consagrado centro de criação de rústicos Angus, a região
de Pelotas tem como ponto alto
a sua Expofeira realizada no
Parque da Associação Rural,
em meados de Outubro. Em pista, a nata da pecuária regional
disputou em nível de igualdade
os principais prêmios a julgamento. Os rústicos da Parceria
Rotta Assis e da Cabanha Santa Eulália levaram grande parte dos prêmios com descendentes do touro Net Worth 4200. A
mostra teve o comparecimento
de 20 trios de rústicos PO e
PC, muitos deles pertencentes a
criadores campeões em concur-

so de carcaça.
Entre os Machos PO, o
Trio Grande Campeão – tats.
9914, 9910 e 9911, pertenceu
a Rodrigo Terra Vasques, da
Cabanha Ferro Velho, de Santa
Vitória do Palmar. O Trio Reservado de Grande Campeão foi da
Santa Eulália, tats. TE1352,
TE1248 e TE1237. A propriedade do criador Joaquim Mello
também levou o melhor rústico
PO com o touro TE 1248. O
título de Terceiro Melhor Trio
de machos ficou com o criador
Fábio Langlois Ruivo, da Cabanha Recalada, com os touros de
tatuagem 73, TE 21 e TE 18.

Entre os machos PC, o Trio
Grande Campeão (tats. 2364,
2344 e 2318), o Reservado
de Grande Campeão (tatuagens 2307, 2355 e 2357) e o
Melhor Rústico (2307) foram
apresentados pela Parceria
Rota Assis, Estância Tradição,
de Santa Vitória do Palmar.
O Terceiro Melhor Trio PC ficou com o criador Francisco
Azambuja Amaral, da Estância Três Marias, também de
Santa Vitória do Palmar com
os animais de tatuagens 235,
233 e 231.
Nas Fêmeas PO, o grande campeonato também ficou

Foto: Edu Rickes/Divulgação Angus

Trio Grande Campeão PC da Expo Pelotas

como a Parceria Rotta Assis,
com os animais de tats. TB 190,
TB 185 e TB 184; já o Trio Reservado de Campeão (tats. TE
1255, TE 1247 e TE 1245) e o
Terceiro Melhor trio (TE 1293,

TE 1288 e 1263) ficaram com
a Santa Eulália. Nas fêmeas PC,
a Estância Três Marias levou o
grande campeonato, com as tats.
238, 274 e 272 e a Melhor Fêmea Rústica (tat. 238).
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Em Lages, a genética catarinense

C

om a presença de 80 animais de argola, a ExpoLages 2018 – de 10 a 13
de Outubro, no Parque Conta
Dinheiro – apresentou uma boa
mostra da genética angus de
Santa Catarina. Nos machos e
nas fêmeas, a Cabanha Floripana, de Stephany Martins Melo
dos Santos, Urupema, SC, foi
a grande vencedora. Nas fêmeas, Floripana Catarina TEI 75
Candelero foi indicada pelo jurado argentino Pepe Pestalardo como a grande campeã. Nos
machos, Floripana Campeche
TEI 72 Yesquero foi consagrado grande campeão.
Para completar, a Cabanha Floripana saiu ainda com
o título de reservado de grande campeão nos machos, com
Floripana 166 Brilliance, e a
terceira melhor fêmea, com
Floripana TEI149 Zorzal. Segundo proprietário da cabanha,
Orestes Melo Júnior, a vitória
deve-se a pesados investimentos em embriões importados.
“Eu nunca comprei um animal
vivo. Sempre foi através de embriões das melhores fêmeas e
melhores machos”, declarou.
Foi também a homogenei-

Fotos: Angus/Divulgação

Rústicos com qualidade na mostra

foi destacada pelo jurado na
seleção dos machos e das fêmeas rústicas PO. “Não tem
Grande Campeã e Grande Campeão de Argola de Lages
extremos. Todos os animais que
julguei são muito funcionais”,
dade dos exemplares catarinen- técnico Samuel De Bortoli, res- destacou Pepe Pestalardo.
ses em pista a característica ponsável pelas atividades da Com os exemplares Floripana
destacada pelo jurado Pesta- Angus na Expolages 2018, o TEI 147 Máximo, Floripana
lardo. “Colocaram nas mãos de sucesso da feira se deve ao tra- TEI 146 Máximo e Floripana
um jurado jovem, de 28 anos, balho em equipe desempenha- TEI 143 Federal (tatuagens
seu maior campeonato”, disse. do. “Ninguém faz exposição so- TEI 147, TEI 146 e TEI 143,
Os demais títulos ficaram com zinho. A gente conseguiu, outra do lote 3, a Cabanha Floripana,
a cabanha 3 Marias Agronegó- vez, montar uma equipe boa, propriedade de Stephany Marcios, de Videira (SC), proprie- onde todo mundo trabalhou em tins Melo dos Santos, de Urudade de Dorival Carlos Borga, prol de um objetivo só”, desta- pema (SC), conquistou o granque levou para casa o prêmio cou Bortoli, que também agra- de campeonato de machos PO.
de reservada grande campeã deceu ao apoio dos cabanheiros Nas fêmeas PO, o campeonato
com a exemplar TE 317H da responsáveis pelos animais ex- ficou com o lote 2, Floripana
TEI 157 Maximo, Floripana
3 Marias Bismark. E o terceiro postos.
TEI 159 Federal e Floripana
melhor macho foi para a FazenTEI 156. A melhor fêmea rúsHomogeneidade
da Água Boa, de Campos Novos
tica PO foi TEI 157
nos rústicos
(SC), do proprietário Nelson
A propriedade ainda arA homogeneidade do reSerpa, com AB 383 Trapiche
banho catarinense mostrada rematou o trio reservado de
(tatuagem 383).
Na avaliação do inspetor nas pistas da Expolages 2018 grande campeã com as fêmeas

Floripana TEI 240 Euro, Floripana TEI 218 Candelero e
Floripana TEI 179 Candelero,
e o trio reservado de grande
campeão com os machos PO
Floripana TEI 123 Candelero,
Floripana TEI 127 Federal
e Floripana TEI 78 Federal.
Segundo o proprietário da cabanha, Orestes Melo Júnior, a
Floripana segue invicta nos
grandes campeonatos de rústicos desde que começou a
participar da disputa, há três
anos. O terceiro melhor trio
de machos foi da Fazenda Pai
João, de Capão Alto (SC), do
criador Paulo Vieira Branco,
com PJ Sullivan Traveler, PJ
Soneto Net Worth e PJ Serrano Tehuelche (tatuagens 315,
314 e 312). Este último, tat.
312, foi o melhor rústico PO.
Nos machos PC, o grande
campeonato foi para o trio do
lote 8, da Fazenda Santa Ana,
de Capão Alto (SC), propriedade de João Roque Zerwes, com
os exemplares Santa Ana N
260 M Jalisco 80, Santa Ana
N 259 M Jalisco 133 e Santa
Ana N 256 M TM Halcon 115.
O exemplar tat. 259 foi o melhor rústico PC.

Qualidade e tradição na Expo Uruguaiana
A tradição quase centenária de qualidade na raça Angus foi mantida na 82ª edição
da Exposição Agropecuária
de Uruguaiana, realizada em
meados de Outubro. A Cabanha Santa Angela, de Uruguaiana, do criador Frederico
Fittipaldi Pons foi o destaque
nos grandes campeonatos. O
título de Grande Campeão
foi obtido com o touro Santa
Angela TEI 441 Unmistakable, de tatuagem TEI 441. O
animal é filho do touro OCC
Unmistakable 946 U e da matriz Wisper 149 Titanic 19 TE.
Pons também conquistou o título de Grande Campeã com a
fêmea FP Santa Angela 320
Net Worth FP 146, de tatuagem FP 320. A vaca, que está

prenha, é filha do touro SAV
Neth Worth 4200 e da matriz
FP Santa Angela 146 First
Bull 6282.
Entre os machos PO, o
Reservado de Grande Campeão foi o touro Insight Black
2820 Tellechea, pertencente
ao criador Sérgio Bastos Tellechea, da Cabanha do Posto, de Uruguaiana. O animal
é filho do touro PVF Insight
0129 e da vaca Sandy Wnowe
TE 2021 Tellechea. A Reservada de Grande Campeã foi
a matriz São Bibiano Daddy
7926, pertencente à Cabanha
São Bibiano, de Uruguaiana,
do criador Antônio Martins
Bastos Filho. O exemplar é
resultado do cruzamento do
touro PVF Insight 0129 com

a vaca São Bibiano Daddy
7524 TE Zorzal. A Terceira
Melhor Fêmea ficou com o
criador Ricardo Bastos Tellechea, da Cabanha Juquiry,
de Uruguaiana, com Juquiry Black P20 Pepa J05GEN
H8MN. A fêmea é filha do

touro Juquiry Black J05 General TEIC22 e da matriz
Santo Ângelo Mana Pepa H8.
Segundo o inspetor técnico da Associação Brasileira
de Angus e jurado da mostra,
Renato Paiva, a exposição
teve pista pesada, de muita

qualidade. Outro o ponto alto,
segundo ele, foram os leilões
particulares. “Foram negociados em torno de 500 exemplares Angus e tiveram muita
liquidez, com médias em torno
de R$ 7 mil e R$ 8 mil para
touros”, aponta.

Fotos: Elder Filho/Angus

Grande Campeão

Grande Campeã
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Destaques da raça
Angus em Alegrete

Expofeira de Bagé
supera expectativa
Fotos: Angus/Divulgação

A pista da 76ª Expofeira Agropecuária de Alegrete,
de 18 a 21 de Outubro, reuniu criadores e apreciadores
da raça Angus no Parque de
Exposições do município. Os
exemplares rústicos PO e PC
passaram pela avaliação do
jurado Manuel López. A Estância da Barragem, de Ricardo Macedo Gregory, faturou
o Trio Grande Campeão de
machos PO com os animais
de tats. 891, 886 e 856, além
do Terceiro Melhor Trio (864,
860 e 875) da mesma categoria e o Melhor Macho PO
com o animal de tatuagem
886. A propriedade de Quaraí (RS) também levou o Trio
Grande Campeão de touros PC
(1559, 1540 e 1520). O Trio
Reservado de machos PO foi
apresentado pela Fazenda Reconquista, propriedade de José
Paulo Cairoli em Alegrete, pelos touros TE2601, TE2594 e
TEI2522. Já a Fazenda Santa
Rita do Ibicuí, também de Alegrete e do proprietário Antônio
Adalberto Brum Siqueira, levou para casa o Trio Reservado
de Campeão entre os machos
PC (C19, C05 e C19) e o prêmio pelo Melhor Rústico PC
com o touro Estouro C07.

Expo de Argola
A avaliação de touros e
ventres de argola foi realizada por José Inácio Freitas. O
título de Grande Campeão ficou com a Estância da Guarita, propriedade de Adriano
Servelo, com o animal LS
Guarita 548. A propriedade
de Alegrete também ganhou o
Terceiro Melhor Macho com o
exemplar Angus Guarita 427
Cumbiero Disrip. O macho Reservado de Grande Campeão
foi Rincon Revólver 3423 Del
Sarandy, da Cabanha Rincon
Del Sarandy, de Uruguaiana
(RS). Na premiação de argola
de fêmeas, a Estância Guarita,
do expositor Adriano Servelo, levou os títulos de Grande
Campeã (LS Guarita 545),
Reservada de Grande Campeã
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(Angus Guarita 424 Cumbiero Gaiteiro) e Terceira Melhor
Fêmea (Angus Guarita 456
Coronel Felizarda).
Leilão de Rústicos
A feira, ranqueada pela Associação Brasileira de Angus,
contou ainda com a oferta de 26
touros Angus rústicos (PO e PC)
em remate com participação da
raça. Os exemplares foram colocados em pista pela Estância
Barragem, de Quaraí, e pelas
cabanhas Santa Rita do Ibicuí, Santo Antão e Reconquista, todas de Alegrete. O remate
movimentou R$ 167.850,00,
e a média dos touros foi de R$
6.455,00, informa a presidente
do Núcleo de Criadores de Aberdeen Angus de Alegrete, Ana
Luiza Alves.

Nas fêmeas
PO, a Fazenda Sinuelo, de
Aceguá, RS,
expôs o trio
grande campeão – tats.
513, 512 e
510,
bem
como o trio
A centenária Expofeira de reservado de grande campeão –
Bagé (RS), de 10 a 14 de Ou- tats. 522, 521 e 519.
A Fazenda Ouro Preto gatubro, superou as expectativas
dos criadores de Angus. Em nhou o Terceiro Melhor Trio PO
sua 106ª edição, a feira reali- – tats. 1039, 1037 e 1036. A
zada no Parque da Associação empresa de Pedras Altas ainda
Rural, contou com 15 trios e 17 levou o título de Melhor Fêmea
animais ao concurso individual, PO com a fêmea de tatuagem
tendo como jurado o médico 512. A Ouro Preto também venveterinário Fernando Severo. O ceu o campeonato de fêmeas PC
trio grande campeão Machos - tats. 196, 203 e 172. A Melhor
PO (tats. 1018, 1016 e 1012, Fêmea PC foi de tat. 203.
Na premiação de touros
este último o Melhor Macho
rústicos
PC, o Trio Grande
PO) foi apresentado pela Fazenda Ouro Preto, de Pedras Campeão ficou para a EstânAltas, RS, do criador Zélio Tei- cia Formosa, de Aceguá (RS),
xeira Dias. O estabelecimento propriedade de Parceria Agrotambém apresentou o trio re- pecuária Jacintho Cantão (tats.
servado de campeão Machos 478, 455 e 451), apresentando
PO, com exemplares de tatua- o Melhor Macho PC, tat. 478.
gens 1023, 1020 e 1017. O ter- A Fazenda Sinuelo, de Aceguá
ceiro melhor trio de machos PO (RS), de João Honório Teixeira
ficou com a PAP Lagoa Preta, Dias e Honório Teixeira Dias,
de Lourival Simões Pires, de faturou o Trio Reservado de
Dom Pedrito (RS) – tats. 2061, Campeão entre os machos PC
- tats 58, 59 e 61.
2055 e 2057.

Os rústicos de Santa Vitória do Palmar
Ao final dos julgamentos
da 87ª Expofeira de Santa Vitória do Palmar (RS), de 18
a 21 de Outubro, o jurado Renato Correa Morrone apontou
como trio grande campeão de
machos PO o conjunto de tats.
9911, 9910, 9904, de propriedade de Rodrigo Terra Vasques, de Santa Vitória do Palmar. A propriedade também
apresentou o melhor rústico
nesta categoria com o touro Bayucua TE, de tatuagem
9910, e o Trio Reservado de
Grande Campeão na categoria de Fêmeas PO, tats. 9980,
9948 e 9895.
A Estância Tradição, da

Machos PC também foi para a Foi destaque do julgamento o
Estância Tradição, da Parceira touro Santa Amélia 6915 BiRotta Assis, com os exemplares guá, de tatuagem 6915 (foto),
tats. 2318, 2364 e 2344. O Trio da Cabanha Santa Amélia, o
Reservado de Grande Campeão Melhor Rústico PC.
As principais premiações
foi para a Estância Três Marias, de Santa Vitória do Pal- das Fêmeas PC ficaram com
mar (RS), do criador Francisco a Estância Três Marias: Trio
Azambuja Amaral, com os tou- Grande Campeão (tats. 202,
ros 235, 233 e 231. O Terceiro 194 e 172), Trio Reservado de
Melhor Trio ficou com a Estân- Grande Campeão (tats. 238,
cia Santa Amélia, de Helena 274 e 272), e o prêmio de MeRodrigues Rotta, também do lhor Fêmea Rústica PC com a
Melhor touro rústico PC
município, com os exemplares vaca 3 Marias 172 Priority, de
Parceira Rotta Assis, Santa TB190, TB184 e TB185), tatuagens 6945, 6944 e 6915. tatuagem 172.
Vitória do Palmar, RS, co- além da melhor Fêmea Rústimandada por Rogério As- ca PO com o animal de tatua- Todos os resultados das exposições podem ser conferidos no site:
sis, conquistou o Trio Grande gem TB184.
www.angus.org.br – Exposições ou
Campeão de Fêmeas PO, tats.
O Grande Campeonato de http://www.herdbook.org.br/angus/
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Alto nível na pista do 85º Farm Show
Na 85ª edição da Farm
Show – Expo de Dom Pedrito
- a Fazenda da Barragem, de
Francisco de Paula Cardoso
Jr. e Filhos, de Dom Pedrito,
RS, levou o Grande Campeonato na categoria Machos PO
com o trio de touros de tatuagens F427, F421 e F366, e o
prêmio de Melhor Rústico PO
com o touro Redbar Net Worth F427 Matrix. O reservado
de Grande Campeão PO foi
conquistado pelo criador José
Roberto Pires Weber, da Es-

tância Santa Thereza, também
de Dom Pedrito, com os animais de tatuagens 238, 220
e 217. Os julgamentos foram
conduzidos pelo selecionador
de Angus em Santa Vitória
do Palmar, o criador Ulisses
Amaral.
Os touros da Fazenda da
Barragem também foram
premiados entre os Grandes Campeões Rústicos PC
(F537, F425 e F385) e com
o título de Melhor Rústico PC
com Redbar C154 Major Le-

ague F537. Já o reservado de
Grande Campeão foi para a
Agropecuária Quirí, de Lonildo Anor Pötter, com os exemplares 3354, 3286 e 3275. O
terceiro melhor trio da categoria ficou com a Estância Santa Thereza (tatuagens: 3354,
3286 e 3275). Na avaliação
do inspetor técnico José Nei
Corrêa Severo, o julgamento
contou com animais bem precitação de jurados, ministraparados e de alto nível.
A exposição ainda contou do pelo inspetor técnico da
com um mini-curso de capa- Angus, Luis Walter Ribeiro, e

Os vencedores de Caçapava do Sul
Vitória dupla para a Cabanha Seival Del Toro, de Luís
Henrique Castagnino Sesti,
Cachoeira do Sul (RS), na 83ª
Expofeira Agropecuária de
Caçapava do Sul, de 10 a 15
de Outubro, com avaliação do
jurado uruguaio Juan Marco
Berruti. Sesti apresentou trios
campeões nos machos PO e nos
PC. O lote Grande Campeão
PO foi o trio de touros com as
tats. TE142, TE133 e TE128,
enquanto o trio PC teve as tats.
1603, 1664 e 1610.
Outro estabelecimento premiado foi a Fazenda Zambeze,
de Manuel Isaac G. Arrais e
Irene R. Arrais, de São Sepé
(RS), que apresentou também

se destacou ao conquistar dois
títulos na categoria machos
PO. Primeiro, foi o Trio Reservado de Grande Campeão, tats.
741, 702 e 697, enquanto este
último foi o Melhor Macho PO
- Mia 697 Sav Bismarck, de
37 meses, filho do macho Sav
Bismarck 5682 e da fêmea
Mia 569 Punga Traveler 004.
O Terceiro Melhor Trio (tats.

G036, G065 e TE435) pertenceu à Cabanha Tólio’s Farm,
de Formigueiro (RS), do criador Eltair Tólio. O Trio Reservado de Grande Campeão PC
e Terceiro Melhor Trio PC foi
para Carmem Alves Giuliani
e Filhos, de São Gabriel (RS),
que também teve reconhecido
o animal de tatuagem 1292
como melhor touro PC.

Boa presença em Rio Grande
Os tradicionais compradores
da raça Angus marcaram presença nas negociações diretas
da 44ª Expofeira de Rio Grande, encerrada no dia 11 de novembro. A exposição também
recebeu o Concurso Individual
de Rústicos, com julgamentos
realizados pelo zootecnista e
criador Luiz Alberto Oliveira
Ferreira. O título de Campeão
machos PO do Concurso Individual ficou com o touro de tatuagem P09, da cabanha Arandú.
A cabanha Solé saiu vitoriosa
pelo Campeão machos PC com
o touro de tatuagem 1320. O
presidente do Sindicato Rural e

proprietário da Cabanha Arandú, Ronaldo Zechlinski de Oliveira, destacou a qualidade dos animais na mangueira. “Foram 25
touros inscritos, todos de muito
bom nível”, avaliou.
Após os julgamentos, foi realizado um churrasco para os

criadores e para o público presente. A programação seguiu
com a comercialização de 25
touros para venda direta com
os produtores. Na remate do
dia 17/11, 22 touros PO e PC
foram comercializados pela média de R$ 6.750,00. Outros três
touros foram colocados à venda
no remate geral de gado, fechando os negócios com total liquidez. “Dentro do atual mercado,
que sofreu uma pequena retração, nós mantivemos o negócio
andando. O resultado é de total
satisfação, pela manutenção dos
tradicionais compradores”, finalizou Zechlinski.

Fotos: Angus/Divulgação

pelo gerente de Fomento da
Associação Brasileira de Angus, Mateus Pivato.

Exposição de Jaguarão
A Cabanha Solé, de Cerrito,
RS, faturou o Grande Campeão
de Machos PO da Expofeira
de Jaguarão, RS, realizada no
final de Outubro. Com os animais de tatuagens 1304, 1296
e 1289,a propriedade do produtor Ismael Geraldo Acunha
Solé também levou o prêmio
pelo Melhor Rústico PO, com
o exemplar de nome Solé 1304
Iron Mountain. Já o trio Reservado de Campeão da mesma
categoria ficou com os machos
da Cabanha Baraúna, de São
Lourenço do Sul, com tatuagens 401, 389 e 363.
Na competição de machos
PC, o grande campeonato foi
para os touros da Fazenda Container (317, 343 e 342), propriedade de Antonio Calcagno,
de Jaguarão. A cabanha Santa
Nélia, também de Jaguarão, faturou o Trio Reservado de Grande Campeão (296, 276 e 267)
e ainda o Melhor Rústico PC,
com o touro Santa Nélia, de
tatuagem 267. Já a Agropecuária Rodeio das Coloradas, de
Paulo Sérgio Fonseca Neves, de

Jaguarão, levou o prêmio pelo
Terceiro Melhor Trio (179, 192
e 187).
A cabanha Santa Nélia
também foi destaque no julgamento de fêmeas PC, com
o Trio Grande Campeão - tats.
TE349, TE348 e TE326 - e a
Melhor Fêmea Rústica PC com
a Santa Nélia TE 326. Segundo Clóvis Teixeira Gonçalves
Silva, diretor da Cabanha Santa Nélia, o número de animais
concorrentes foi bastante expressivo. “O juiz Aldo Tavares
avaliou animais em ótimo nível”, comentou. O Trio Reservado de Campeã foi para a Agropecuária Rodeio das Coloradas,
de Jaguarão, pelos exemplares
150, 145 e 143.
O remate da cabanha Santa
Nélia teve como grande destaque a comercialização de fêmeas e foi encerrado com pista
limpa. Foram colocados à venda
214 ventes e 35 touros Angus.
A média das matrizes PO foi
de R$ 3.262,50 e das PC, R$
2.944,73. A média dos touros
Angus foi de R$ 7.546,00.
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O super Leilão VPJ
A

tarde de 27 de outubro,
quando foi realizado o 21º
Leilão VPJ Genética, com
certeza vai passar para a história da raça Angus no Brasil!
O Red Eventos, em Jaguariúna,
SP, foi palco de um super leilão
(com certeza o maior da temporada deste ano), com animais
Angus, Brangus, Ultrablack e
equinos Quarto de Milha, atingindo valorizações fantásticas.
O pregão bateu mais uma vez
o recorde nacional de vendas
para touros e fêmeas, alcançando a média geral de preço para
os bovinos de R$ 19.520,00. E
na comparação com o evento
do ano passado, o crescimento
médio foi de 52%.
Só no Angus, que foi maioria na oferta de pista, foram negociados 39 touros que atingiram a insuperável média de R$
18,5 mil. O pregão superou o
total de R$ 2,4 milhões. E apenas nos bovinos o faturamento
alcançou R$ 1,425 milhão com
a venda de 73 animais. As 12
fêmeas Angus se venderam à
super média de R$ 20,1 mil e
um único touro Ultrablack foi
igualmente bastante valorizado.
Os destaques entre os machos Angus foram o touro Aberdeen Angus VPJ Lancaster Emblazon FIV833, comercializado
em 50% de sua propriedade

Foto: Divulgação VPJ Pecuária

por R$ 60 mil, valorizando o
touro em R$ 120 mil, arrematado por Luiz Henrique Celani,
de Guaxupé, MG. O touro segue
contratado pela Alta Genetics.
Destaque também para o touro
VPJ Straus Sunrise FIV925,
comercializado em 50% de sua
propriedade por R$ 78.000,00,
adquirido pelo cantor Munhoz,
da dupla Munhoz & Mariano.
O reprodutor foi valorizado em
R$ 156 mil e segue também
contratado pela central CRV
Lagoa. O maior comprador da
raça Angus foi Fernando Tardioli Lucio de Lima, de Mato
Grosso do Sul, MS.
Resposta do mercado
Para o proprietário da
VPJ, selecionador Valdomiro
Poliselli Júnior, a valorização
para os touros de central e do
touro Ultrablack no leilão foi
uma resposta direta do mercado para um negócio altamente
rentável. “E um excelente negócio não só para profissionais
da pecuária, mas também para
investidores urbanos, que nem
fazenda possuem, mas avaliaram a tourada como uma aplicação do estilo imperdível”,
observou Valdomiro, titular
de um dos grandes projetos de
carne de qualidade do Brasil e
importante parceiro do Pro-

Catanduva vende R$ 738,4 mil
A Cabanha Catanduva, propriedade do selecionador
Fábio Gomes, em Glorinha, RS, realizou seu 25º Leilão
Anual, que apresentou faturamento total de R$ 738,4 mil.
Com show de Sérgio Rojas e grupo, o pregão teve como
local a pista da Santa Úrsula Remates, em Glorinha, com
transmissão via Canal Rural, no dia 19 de outubro.
Foram negociados 120 animais (55 touros, 62 fêmeas
e 2 éguas) das raças Angus, Brangus, Braford e equinos
Crioulo. Os touros Angus fizeram média de R$ 8,29 mil e
as fêmeas foram negociadas em pista ao valor médio de
R$ 4,29 mil.
Touros Brangus se venderam a R$ 7,77 mil de média e
os Braford saíram por R$ 8,70 mil. Fêmeas Brangus por
R$ 4,80 mil e as Braford por R$ 4,30 mil de média. As
éguas saíram à média de R$ 6,80 mil.

grama Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira
de Angus. Segundo o criador, a
VPJ Pecuária possui um processo de seleção rigoroso, sempre em busca dos melhores resultados para produzir animais
geneticamente
melhorados,
com desempenho superior para
qualidade de carne.
Nos Brangus, 17 touros fixaram média de R$ 19.923,00
e cinco fêmeas se venderam à
média de R$ 24.720,00. Destaque para o reprodutor Bran-

gus VPJ IA 269 Aranga, que
teve 50% de sua propriedade
comercializada por R$ 93 mil,
totalizando o valor do animal
em R$ 186 mil. Foi arrematado pela criadora Elisabete
Cristina Ache Balbo, da Fazenda Santo Inácio, em Campo
Florido, MG, que também foi
a maior compradora do leilão,
com aquisição de duas fêmeas
e três touros Brangus, além de
ter arrematado o único touro
Ultrablack, que valorizou em
R$ 34,5 mil.

Os Quarto de Milha movimentaram R$ 1 milhão, com
a venda de 24 exemplares com
médias de R$ 50.823,00 para
17 fêmeas e os sete machos
a R$ 25.457,00 de média. A
maior negociação da categoria
foi fechada com Josiane Cristina Fusco Carraro, que arrematou uma potra por R$ 108.000.
A organização do evento
foi da Programa Leilões, com
transmissão via Canal Rural, e
no comando do martelo o leiloeiro Nilson Genovesi.

Quiri faz pista limpa
Cravando médias de R$
10.185,45 para os touros
Puros Controlados (PC) e de
R$ 8.560,00 para os Puros
de Origem (PO) nos 46 touros rústicos Angus ofertados,
o remate da Agropecuária
Quiri, realizado em 25 de outubro, em Dom Pedrito, RS,
teve pista limpa.
Promovido durante a
Farm Show e chancelado
pela Associação Brasileira de Angus, o pregão teve
como destaque a venda do
touro de tatuagem Quiri

V209 por R$ 16,32 mil. O
exemplar foi arrematado
pela criadora Ana Maria
Severo Gomes, da Estância
Foto: Fernanda Gonçalves

Santa Adélia, Dom Pedrito.
O remate contou com compradores locais e de outros
municípios da região.
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FSL Angus Itu: touros
à média de R$ 8,6 mil

N

o dia 21 de outubro, Antônio Maciel Neto promoveu
o XI Leilão FSL Angus
Itu. O remate foi virtual e contou
com oferta exclusiva de reprodutores Angus. Foram vendidos
78 animais, que cravaram média
geral de R$ 8,1 mil. O destaque
do evento foi o reprodutor FSL
1965 Big Star, que está em central de coleta de sêmen e que foi
arrematado por R$ 16,8 mil pelo
criador Cláudio Diniz, da Estância Felicidade, de Jataí, GO. Filho
de SAV NET Worth 4200 em
vaca TM 7811 Catrial, o animal
chegou aos três anos com peso
de 778 kg e 44 cm de CE, se destacando em avaliações de ganho
de peso e de conformação. Foram comercializados 50 touros
de São Paulo com preço médio
de R$ 8,6 mil e 30 animais do
Rio Grande do Sul com preço
médio de R$ 7,3 mil.
Este foi o segundo pregão
realizado pela propriedade de
Maciel Neto neste ano. O primeiro, em abril, comercializou 67 touros à média de R$
10.768. E no acumulado do dois
eventos, o criatório faturou R$
1,3 milhão com a venda de 145
reprodutores. Até o ano passado
a FSL promovia um único leilão
anual, que durante muitos anos
foi realizado na sede do estabelecimento, em Itú, SP.
Criadores de sete Estados
(RS, PR, SP, MG, MS, MT e

Fotos: Angus/Divulgação

GO) arremataram exemplares
de São Paulo e Rio Grande do
Sul (A FSL Angus Sul é uma
parceria com os pecuaristas
Roberto Machado e Sérgio Gabardo). Todos os animais vendidos, de acordo com o gerente
comercial da FSL, Domingos
Parra, têm pelo curto, carcaças
expressivas, pesavam mais de
550 quilos e passaram por sucessivos testes de performance e
exames de DNA. Além disso, os
touros comercializados são selecionados para cruzamento com
fêmeas da raça Nelore.
Para Antonio Maciel Neto, a

procura de criadores de outros
estados se deve ao trabalho realizado pela cabanha. “A venda
para 35 clientes de sete estados
se deve à confiança dos pecuaristas na nossa marca e aos resultados que os nossos mais de
800 touros estão alcançando na
monta a campo em todo o Brasil”, justificou o selecionador.
A organização do evento
foi da Programa Leilões e a
transmissão do Canal Rural.
O martelo foi comandado pelo
leiloeiro Guillermo Sanchez,
com pagamentos fixados em
24 parcelas.

Barragem: média de R$ 12,1 mil
O 10º Leilão Genética da
Campanha, realizado dia 22 de
outubro, durante o Farm Show,
em Dom Pedrito, RS, pela Fazenda da Barragem (Angus) e
a Cabanha Don Angélico (Hereford), ambas de Dom Pedrito, novamente foi total sucesso,
surpreendendo o mercado pelas
médias e registrando pista limpa
e veloz.
A venda de Angus pela Fazenda da Barragem foi um verdadeiro show de qualidade em
touros novilheiros que estavam
muito bem apresentados. Se-

gundo um dos proprietários, o
selecionador Fenando Flores
Cardoso, os 26 touros Angus
de dois e três anos (vermelhos e
pretos) fixaram a elevada média
geral de R$ 11,9 mil. Os de três
anos puxaram média de R$ 11,5
mil e a tourada de dois anos estabeleceu a bela média de R$
12,1 mil. “Selecionamos nossos
touros com foco na produção de
excelentes terneiros e o mercado
já conhece e por isso avalia bastante bem nossos reprodutores”,
comemorou Cardoso.
Camilo Mércio Xavier e ou-

tros, de Dom Pedrito, foi o maior
comprador deste ano, levando
para a sua Fazenda Santa Margarida, de Dom Pedrito, um total
de cinco touros. E o valor mais
elevado foi de R$ 14 mil, pagos
por um touro de dois anos pela
criadora Elvira Carvalho Figueiredo, também de Dom Pedrito. O
total da venda de Angus foi de
R$ 309 mil, para o evento que
teve promoção da Madala Negócios Rurais, de Dom Pedrito,
conduzido pelo leiloeiro Eduardo Knorr, da Knorr Leilões, com
sede em Pelotas, RS.
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Parceria Genética
teve pista ágil
O 7º Leilão Parceria Genética, realizado dia 18 de outubro
no local do parque Augusto Pereira de Carvalho, durante a Expofeira de Santana do Livramento, teve liquidez e pista limpa,
negociando touros Angus PO à média de R$ 8.958,00 e touros
PC por R$ 7.125,00 de média. Entre os ventres Angus PO, a
valorização alcançou R$ 3.290,63, e as fêmeas PC foram arrematadas à média de R$ 2.509,09. Já as fêmeas AD ficaram em
R$ 2.408,33.
O leilão, promovido pelas cabanhas Sossego Angus do Sarandy e Paipasso, de Livramento, e La Coxilha, de Cacequi, RS, teve
faturamento total de R$ 450.375,00 na raça Angus, fazendo
pista limpa e ágil. Foram ofertados 29 machos (25 PO e 4 PC)
e 70 fêmeas (PC, PO e AD).
“Foi um bom leilão, com preços adequados ao mercado e que
superaram as expectativas”, avaliou o inspetor técnico da Angus,
Luiz Walter Ribeiro, destacando que na oferta estavam exemplares Angus com excelente padrão zootécnico, com genética disponível pelas centrais. Esteve a cargo da Knorr Leilões.

Santa Thereza na
pista da Farm Show
Realizado no dia 26 de outubro, na pista da Farm Show,
em Dom Pedrito, RS, a 17ª edição do Leilão Angus da Santa
Thereza, de José Roberto Pires Weber, registrou médias de R$
8.280,00 para os touros Angus e R$ 2.812,00 para fêmeas
da raça. Com chancela da Associação Brasileira de Angus,
o pregão comercializou 27 touros (PO e PC) e 20 novilhas
prenhas (PO e PC).
O animal mais valorizado no remate foi o reprodutor Santa Thereza 3138, vendido por R$ 9.750,00 para o criador
Davi Bolson, de Livramento (RS). O martelo esteve por conta
do leiloeiro Fábio Crespo.
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Angus Genex entre os
melhores do mundo
Fotos: Genex/Divulgação

Por Juliana Ferragute

H

á 25 anos a Genex constrói uma
história na raça Angus. Sustentada no princípio Cow Sense &
Science, fomos pioneiros no oferecimento da melhor genética americana
da raça Angus com nossos inúmeros
raçadores. Ano a ano essa tradição
vem se reafirmando, apoiada na qualidade dos produtos provenientes de nossa bateria ao redor do mundo. Prova
disso é que mais uma vez estamos presentes na lista dos TOP em registros
das associações americanas de Angus e
Red Angus, ou seja, a genética a Genex
está entre as mais utilizadas nos Estados Unidos.
A maior satisfação esse ano foi o
reconhecimento de nossa bateria de
Red Angus. Conquistamos as três primeiras posições com maior número de
progênies registradas na raça no ano
de 2018. Em primeiro lugar ficou o
touro Brown JYJ Redemption Y1334
que é também o touro Red Angus que
mais vendeu sêmen na história da Genex. Um dos melhores touros da raça
para facilidade de parto, além de produzir filhas de tamanho moderado
e filhos que trazem rentabilidade ao
produtor.
Em segundo lugar está o jovem
H2R Profitbuilder B403, com menos
de cinco anos de idade, que possui alto
mérito genético associado a um ótimo
fenótipo. Na terceira posição está o reprodutor Andras New Direction R240,
com seu pedigree aberto com ascendência em Angus preto, capacidade de
transmitir à sua progênie força, estrutura corporal, musculatura e pelagem
vermelha escura. Sua superioridade genética também se confirmou no Brasil
esse ano com o resultado obtido pela
vaca Soldera 6030 New Direction,
progênie do touro, que recebeu o título de Melhor Fêmea Rústica em 2018
no Ranking Angus, disputa promovida
pela Associação Brasileira de Angus.
Já entre os TOP em registro da Associação Americana de Angus no ano

SAV Resource 1441

SAV Renown 3439

EF Commando 1366

H2R Proftbuilder B403

Brown JYJ Redemption Y1334

Andras New Direction R240

Com 25 anos de trajetória, a
Genex figura no topo da lista das
Associações Americana de Angus e
da Red Angus, com destaque para
os touros aqui mostrados
fiscal de 2018, classificamos quatro
touros da bateria Genex. O grande
destaque ficou para o SAV Resource 1441 em segundo lugar. Durante
os Beef Tour* de 2017 e 2018 ficou
comprovada a importância desse reprodutor para as cabanhas mais importantes dos EUA devido a quantidade de filhos presentes em todas as
cabanhas visitadas. Resource traz em
seu pedigree a vaca mais importante
do rebanho SAV na atualidade, SAV
Blackcap May 4136, filha do Traveler 004. Touro que comprovadamente
transmite ótimo padrão racial, muita
musculatura e profundidade de costelas, além de tamanho moderado e
pelagem curta.
Outros touros Genex que figuraram
nessa lista foram o SAV Renown 3439
em décima posição, irmão inteiro do
Resource, com racial mais apurado,
mais frame e com muita prepotência

para a produção de fêmeas. Suas filhas
são femininas, boas de leite, precoces
e com pelo curto. PVF Insight 0129
aparece na décima primeira posição
e é um touro completo, pois além de
apresentar ótimo fenótipo, sendo utilizado em diversas cabanhas para obtenção de animais para exposição, é
excepcional para as características de
produção de carne. E EF Commando
1366, na décima sétima posição, touro
mais jovem que traz pedigree aberto e
a combinação de facilidade de parto e
marmoreio. Destaque para fertilidade
da bateria com PregCheck** 4% acima da média com 90% de confiabilidade.
Obviamente a busca pelos melhores exemplares do Angus não para
nunca. A seleção é feita com dedicação e foco por profissionais altamente qualificados que respiram genética.
Da mesma forma são selecionados os

PVF Insight 0129

reprodutores Angus para cruzamento
industrial. Esse ano a Agropecuária
Maragogipe foi hexacampeã do concurso de Carcaça Angus do frigorífico
Marfrig, de Bataguassu (MS) com
genética 100% Genex. Esses reconhecimentos são importantes, pois
mostram que os princípios de seleção
da Genex estão conduzindo aos caminhos certos.
*Beef Tour – viagem técnica anual
aos EUA, organizada pela Genex, para
conhecer os principais criatórios de
Angus e sistemas de produção.
**PregCheck – é um programa da
Genex que avalia a fertilidade dos touros na inseminação através de analises
estatísticas.

Gerente de Produto Corte da GENEX
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Meu negócio,
minha vida!

Fotos: Arquivo pessoal/Divulgação

Por Marina Corrêa

Alta produção com
bom desempenho
econômico,
padronização
genética e resultados
de qualidade. Que
produtor de carne
não quer essa tríade
perfeita? No entanto,
equacionar isso tudo
não é fácil. É um
caminho longo a ser
percorrido, que por
maiores que sejam
os cuidados, engloba
erros e acertos.
Um processo que
envolve consciência,
persistência,
dedicação e foco.
Mas este é um
caminho já bem
conhecido do produtor
Fernando Cardoso
Gonçalves, à frente
de sua propriedade, a
Fazenda Santa Cecília,
em Santiago, região
central do Rio Grande
do Sul

A

ligação de Gonçalves com
campo é a mesma que a
maioria dos produtores.
Natural de Porto Alegre, RS,
desde guri trilhou pelo campo
em decorrência da ligação da
família com o meio rural. No
caso específico de nosso personagem, eram os avós que moravam na fazenda e lidavam com
a bucólica vida no campo. O pai
de Fernando era piloto da então poderosa Varig (quem não
lembra?) e a mãe dona de casa.
No início, acompanhava as visitas de final de ano na fazenda,
onde toda a família se reunia
especialmente para o Natal.
“Foi a oportunidade de ter contato com o campo e suas lides.
Em seguida, passei a ficar junto com os avós na fazenda até
o final das férias de verão, que
duravam até o término do mês
de fevereiro. Aprendi a conhecer
o pensamento de quem mora no

campo. Entender esse pensamento também é parte do trabalho”,
explica ele, com a simplicidade
e objetividade de quem é lá de
fora.
Trabalhando na fazenda
desde 1982, Fernando acompanhou a implementação de
novas tecnologias, que auxiliaram a melhorar resultados,
apostando no Angus e transformando a produção dos
exemplares da raça no carro
chefe da produção da Fazenda
Santa Cecília. Em 1988, assumiu o controle da propriedade
e foi quando participou do primeiro remate de reprodutores.
Vendeu o total de sua então
produção de touros, que eram
apenas três. De lá para cá, seguindo no ritmo de modernizações e com muita dedicação,
agora a produção (e, portanto,
a venda) e o rebanho ganharam outra proporção: chega a

50 touros e 300 fêmeas Angus
em produção.
Trilhando horizontes
Quando chegou na fazenda,
na década de 1980, ele conta
que existiam algumas vacas
bem definidas Angus. “Chamei
um técnico da Associação Brasileira de Angus, que veio de
Cruz Alta, o veterinário José
Osvaldo Pereira dos Santos.
Marcamos 52 vacas Angus
com origem desconhecida (Ad
e Ca). No ano seguinte, marcamos mais um lote. Já utilizávamos a inseminação artificial
e seguimos com o plantel. E o
objetivo inicial foi de produ-

zir touros para uso no próprio
rebanho. Em 1985, adquiri
do criador Irineu Cardinal, de
Bossoroca, RS, as primeiras
11 fêmeas Angus PO. Eram
ventres de sobreano”, relembra
Fernando Gonçalves.
Angus, a
menina dos olhos
Ele diz que até o ano de
1997, existia o plantel, porém
não como atividade principal. E
foi a partir de então que resolveram encarar o plantel Angus
como a menina dos olhos da fazenda. Mas, em 2004, Gonçalves
percebeu que, apesar de utilizar
touros importantes em seu gado,
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havia muita heterogeneidade entre os animais. “Passei a buscar
uma alternativa para padronizar
e selecionar o gado com maior rigor. Tive a sorte de encontrar um
touro, chamado “Lider”, de origem americana, importado por
uma central na Argentina. Experimentei algumas doses e, depois
de ver o desempenho dos filhos,
passei a utilizar maciçamente
no rebanho, com o objetivo de
afinar uma padronização. Esse
reprodutor é o pai de algumas
vacas que hoje estão muito bem
colocadas no ranking das melhores vacas Angus no Promebo”,
acrescenta o criador.
Modernidade e
pressão de seleção
Depois dessa fase Gonçalves
teve a oportunidade de conhecer
várias propriedades nos Estados
Unidos, fonte de seus recursos
genéticos. Sempre participando
de viagens de grupos de produtores. Em 2008, conheceu dois touros - Traveler 004 e Net Worth também utilizados em seu gado.
Neste período, a Angus lançou o
programa de avaliação dos animais por ultrassonografia. E desde 2.012, todos os exemplares da
produção da Santa Cecília são
submetidos e selecionados por
ultrassonografia de carcaças. A
carga de seleção visa a busca de
animais ótimos em carcaça. “A
composição osso músculo e gordura é a essência”, diz.
Além dos dados dos seus
produtos, o pecuarista também
incrementou o foco na busca
por reprodutores de ainda mais
qualidade, sempre levando em
conta a evolução de todas as características avaliadas nos animais, aumentando ainda mais a
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pressão de seleção, indispensável
para garantir lucratividade a
quem produz. “Já estou com esse
trabalho há seis anos e, no ano
de 2016, obtivemos a premiação
Destaque Genético da Associação Nacional de Criadores HerdBook Collares - Promebo, com
o touro “Santa Cecília 3216
- Complemento”, que foi o reprodutor com maior índice final
da sua geração”, comemorou o
pecuarista.
Mas, somado a isso, esse touro possui uma genética que é
TOP 1% para índice bioeconômico de carcaça. É um touro que
resume um pouco a minha linha
de trabalho e a evolução de todo
o meu gado. “Quem usa em suas
matrizes o sêmen dele vai ter um
valor agregado de mais de R$
42,00 no Programa Carne Angus
Certificada. E minhas vacas também aparecem nas listas de vacas
líderes do Promebo, assim como
nossos touros, o que muito nos
orgulha. Só em 2018, além do
Complemento, mais 5 reprodutores de nossa produção aparecem
entre os melhores 50 touros”.
E em setembro de 2018,
Complemento foi vendido para a
central ABS. Seus frutos ainda
estamos colhendo. Esse episódio todo, repleto de índices fantásticos que envolve o touro em

questão, confirma que a estrada
que estamos percorrendo é correta. Vamos em frente e estamos
confiantes no que o futuro nos
reserva”, diz o selecionador, seguro no trabalho que vem sendo
implementado.
O amanhã
começa hoje
Fernando mora na fazenda
com a esposa Nara. O casal tem
dois filhos: Eduardo, formado em
Veterinária pela UFPel, e Bibiana, formada em Administração
pela UBA (Buenos Aires). A
ideia da família é de se reunir
num projeto conjunto, que já está
sendo elaborado. Tanto é assim,
que Nara já presta enorme contribuição na área de diversificação das atividades da fazenda.
Ela toca um pomar comercial de
produção de pêssegos em quase
10 hectares. “E ela é muito competente no que faz”, garante o
selecionador de Angus.
Gonçalves fala que o dia na
fazenda inicia no final do dia anterior. Cedito o chimarrão está
na mão de quem madruga e é o
combustível na elaboração de estratégias de manejo do gado e na
resolução da própria burocracia
de escritório – a tal da gestão,
imprescindível. “Conferir os campos, as pastagens, o controle de
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carrapatos (uma escola), época
de reprodução (outra escola) e
suas opções, as escolhas genéticas
a serem perseguidas no rebanho,
pesquisar sobre novas opções no
mercado, as próprias avaliações
genéticas do Promebo, sempre focado em animais com bom desempenho a campo, tudo isso e muito
mais são ações que fazem parte
da nossa rotina, onde os filhos pegam junto”, descreve.
Sua maior dificuldade é a
parte burocrática de comunicados e registros. Porém - ressalta - hoje, com as medidas que a
ANC vem implementando, com
investimentos nas questões de
informática e acesso a dados pelos produtores, esta área já está
muito melhor.
Como mora na fazenda, a
relação de trabalho e momentos
relax dividem o mesmo espaço
geográfico. Se é ali na Santa
Cecília que a família Gonçalves
tem o seu negócio, é também
ali que se reúnem em animados
encontros familiares, com muito
bate-papo, também assistem filmes e apreciam uma boa música quando dá tempo, mas entre
outros quetais, fazem memoráveis pescarias e, é claro, bons
churrascos, sempre com carne
Angus. “Gostamos também de
viajar, mas estar aqui com a fa-
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mília é nossa principal forma de
equilibrar trabalho e descanso.
A vida no campo é mesmo uma
bênção”, define.
Mercado para
a tecnologia”
Entre as vantagens na criação de Angus, Gonçalves destaca
que o mercado da carne Angus
já é consolidado. “Quase sempre
falta mercadoria. Caso venha a
sobrar, não tenho dúvidas que
haverá liquidez na exportação.
Nossa carne é muito boa, e ainda pode e vai melhorar muito”,
avalia. E quanto ao uso das novas ferramentas de tecnologia
no campo, Gonçalves, que é zootecnista de formação, diz adotar
todas aquelas que trazem ganho
para o plantel e por consequência ao negócio.
Na área da reprodução, inseminam desde 1981. Depois passaram a utilizar as sincronizações de cio em lotes de novilhas
e, por último, a fantástica IATF.
Na seleção e avaliação de animais, a utilização da ultrassonografia é uma ferramenta que faz
a diferença, acredita o criador.
“Também não podemos esquecer que variedades de pastagens
de verão e de inverno, com boa
qualidade genética e sistemas
de suplementação contribuem e
muito para um resultado superior”, aponta.
A verdade é que Gonçalves nunca para de matutar o
que pode fazer e implementar.
O foco é estar de olho no mercado, e nessa sintonia produzir
o melhor, sempre. A inquietude
tem sido sua aliada no decorrer
dos anos. “Essa crise momentânea da economia nacional mexe
com os negócios. E estamos estudando avanços no sistema de
comercialização e de geração
de genética para os produtores.
Em breve teremos ótimas novidades”, promete.
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Angus Jovem pelo interior
A

Comissão Angus Jovem se
mantém ativa em vários
projetos. Recentemente
foi marcante a sua participação
nas expofeiras da Primavera de
2018, com destaque especial
para os eventos de Bagé, Pelotas e Dom Pedrito, todos no
Rio Grande do Sul. Essas afiadas mostras proporcionaram
aos jovens interessados na raça
Angus, filhos de criadores, estudantes de Ciências Agrárias
e outros ligados em Angus a
oportunidade de conhecer mais
e verificar in loco as vantagens
que o investimento nessa nobre
e rentável raça proporciona. Os
futuros técnicos, veterinários
e pecuaristas participaram de
palestras, concursos e julgamentos da raça, envolvendo-se
diretamente nas atividades e
práticas realizadas nessas feiras, o que também se traduz
num forte apoio tanto à Associação Brasileira de Angus
como aos organizadores locais
desses certames.

e também pela coordenadora
regional do programa Carne
Angus, Ana Doralina Menezes. Foram abordados temas
como: padrão racial, melhoramento genético e características fenotípicas e genotípicas.
Os conhecimentos adquiridos
puderam ser aplicados diretamente na avaliação de gado comercial. “Além de aprendermos
a parte teórica, pudemos ver
como funcionam as coisas na
prática”, disse Fabrício Dias,
coordenador da Angus Jovem
na região da Campanha, que
assumiu o cargo recentemente.
“Conseguimos fazer o Curso de
Seleção e Julgamento também
na Expofeira de Bagé, e ainda
ajudamos o Núcleo nos julgamentos realizados na feira”,
relatou. Os projetos para 2019
incluem giras técnicas na região
com o pessoal de Dom Pedrito
e encontros mensais com palestras para o público universitário, organizadas pelo Núcleo de
Bagé.

Em Bagé
O início das ações ocorreu
em 11 de outubro, em Bagé.
A expofeira surpreendeu tanto pela qualidade quanto pelo
número de animais. Na oportunidade a Comissão Angus Jovem reuniu 21 integrantes que
fizeram o Curso de Seleção e
Julgamento. Os ensinamentos
foram transmitidos pelo Inspetor Técnico da Angus, Fábio
Azeredo, pela coordenadora
do Promebo, Fernanda Kuhl

Em Pelotas
Na sequência, no dia 14 de
outubro foi a vez de Pelotas,
onde ocorreu o 1º Concurso Jurado Angus Jovem. Com apoio

Foto: Eterniza Fotografias/Divulgação

do Núcleo Sudeste de Angus, o
evento foi comandado por Fábio Azeredo e reuniu cerca de
50 pessoas. Após aprenderem
sobre aspectos morfológicos e
fenotípicos da raça, os jovens
foram avaliados por Azeredo
e pelo criador Rogério Rotta
com relação a seu desempenho
em pista. Marcelo Custódio
destacou-se em primeiro lugar,
seguido por Felipe Weymar
e Felipe do Amaral. Matheus
Farias, um dos coordenadores
do Núcleo Sudeste destacou os

Além da confraternização,
o objetivo é formar
novos criadores e ampliar
conhecimento dos jovens

encontros técnicos com produtores e o curso de jurado
Jovem na Expofeira. O Núcleo
ainda não fechou uma pauta
para eventos no próximo ano,
mas Matheus garantiu que os
encontros técnicos e os dias de
campo terão sequência. O técnico Fábio Azevedo ressaltou
que os cursos e a participação
dos membros dos Núcleos jovens, foi um sucesso.
Em Dom Pedrito
No dia 24 de outubro, em
Dom Pedrito, aconteceu o último evento com o curso de Seleção e Julgamento. O Gerente
de Fomento da Angus, Mateus
Pivato, e o Inspetor Técnico da
Angus Luiz Walter Leal Ribeiro fizeram palestra sobre as
características da raça, perspectivas, manejo e julgamentos

para 35 pessoas. A Zootecnista
Mariana Rockenbach de Ávila,
que intermediou a realização
da atividade, destacou que a
região tem vocação para pecuária e espaço para fomentar
a genética Angus. Após a palestra, os jovens conferiram de
perto como funciona uma pista
de julgamento. José Nei Correa
Severo, do Núcleo da região da
campanha apontou que os encontros e participações nas expofeiras são muito produtivos
para os acadêmicos ligados a
raça Angus. “Eles estão aprendendo e se integrando na raça.
Nos dois eventos que foram realizados, tanto em Bagé e como
em Dom Pedrito, as inscrições
se esgotaram rapidamente”,
destacou. E garantiu que em
2019, serão realizados novos
cursos e outras atividades.
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Em 2019, o mundo
Angus no Uruguai

E

m 2019 o Uruguai será
sede do Secretariado
Mundial Angus. Trata-se
de um importante evento, que
reúne todo o mundo Angus
e que será realizado de 18 a
29 de março naquele vizinho
país. É um acontecimento que
ocorre a cada quatro anos
em diferentes países criadores de Angus. O objetivo (que
com certeza está entre seus
interesses) é a troca de informações sobre melhoramento
genético e tecnológico, cooperação e integração entre os
criadores de Angus de várias
partes do globo.
Sediado em Punta del Este,
o Secretariado terá programação de visitas a propriedades,
palestras técnicas, exposição
e julgamento de reprodutores,
além de eventos tratando de
mercado, indústria, tendências, genética e novidades da
raça nos diferentes países.
Estão sendo esperados cerca de 500 participantes dos
países integrantes das Socieda-

lente rentabilidade. A pecuária uruguaia, aliás, tem como
slogan “do campo ao prato”,
e é vendida ao mundo como
“Uruguay Natural”.
Segundo a Sociedade de
Criadores de Aberdeen Angus
do Uruguay (organizadora
do evento) as atividades começam em Montevidéu, de
onde parte uma gira de campo entre os dias 18 a 23 de
março, visitando algumas
das principais cabanhas uruguaias de Angus. A gira finaliza no Centro de Convenções
des do Secretariado Mundial de Punta del Este, onde haAngus, entre os quais Canadá, verá a exposição de animais,
Estados Unidos, Nova Zelân- leilão, mostra comercial de
dia, Austrália, Brasil, Argen- serviços vinculados ao setor,
tina, Chile, Paraguai, México, além das conferências técniEspanha, Irlanda, Noruega, cas, genética e tendências de
Alemanha, Reino Unido, Escó- mercado, entre outros temas.
cia, França, Suíça e Colômbia. Uma excelente oportunidaNo Uruguai a raça Angus de para atualização de criaconta com mais de 130 anos dores e técnicos brasileiros.
de história, e hoje é uma das Mais informações, inscrições
principais produtoras de carne e agenda completa podem ser
daquele país, com produção consultados na página: www.
totalmente a campo e exce- angusuruguay.com

Informação nos Campos
de Cima da Serra
A Cabanha Angus D’Santo
Antônio, de São Francisco de
Paula, RS, reuniu um bom número de criadores e técnicos no
dia 20 de outubro, na segunda
edição do seu diferenciado dia
de campo. “O foco é oferecer
informações sobre a genética
Angus e seus mercados, incluindo aí o Programa Carne Angus
Certificada, aos pecuaristas da
região dos Campos de Cima da
Serra, no Rio Grande do Sul”,
informou o proprietário da cabanha, selecionador Ricardo
Marques.
Na ocasião, o Gerente de
Fomento Angus, veterinário
Mateus Pivato, falou sobre a
importância do uso das moder-

dorado do Sul, RS, que avalia
o Consumo Alimentar Residual
(CAR) dos animais.
O veterinário Joel Zanatta
focou sua palestra nos detalhes
da IATF e no manejo da Cabanha Angus D’Santo Antônio.
E Fernando Velloso, Inspetor
Técnico da Angus, comparou
nas tecnologias e das ferramen- os touros com uma semente na
tas de seleção genética para o pecuária. “Se o agricultor não
aperfeiçoamento dos planteis, comprar uma boa semente, não
um trabalho incansável fomen- terá uma boa colheita. E assim
tado pela Angus, especialmente é na pecuária. Se o criador não
através de seus inspetores técni- comprar bons touros, não terá
cos. Pivato também aproveitou bons terneiros, para, lá na freno evento para promover o novo te, ter boas matrizes”, explicou.
Teste de Eficiência Alimentar Durante o evento, também houAngus, realizado na estação ve comercialização de animais
experimental da Ufrgs, em El- direto nas mangueiras.
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Prova CP em
novas instalações
No final de novembro último o Centro de Performance
CRV Lagoa finalizou, em Sertãozinho, SP, em suas novas
instalações, as avaliações da
prova para touros Angus. Ao
todo 30 animais integraram
a prova, que examinou características de ganho de peso,
conformação,
precocidade
de terminação, musculatura,
umbigo, temperamento, tipo,
AOL (área de olho de lombo),
espessura de gordura subcutânea, marmoreio e eficiência
alimentar. Foi a 12ª edição
desta prova e a 11ª vez que a
raça Angus participou desta
competição.
Além de identificar os melhores animais do rebanho e
oferecer a possibilidade de
comparação dos animais com
os de outros rebanhos, o criador participante tem ainda a
oportunidade de ter seu animal contratado pela central
CRV Lagoa.
O campeão, com índice CP
9,069, foi Ronie FIV919 da
Fumaça, filho de BR Columbus 426 com a vaca Fábula da
Fumaça TE280, que é filha de
GMRA El Gran Canyon 753.
Foi inscrito na prova pela
Agropecuária Fumaça, SP.
Em segundo lugar, com índice
CP 8,146, ficou S2 Priority
1735 S2 13036, cujo pai é
S2 Gar Integrity 13036 Worth 4200 e a mãe S2 Traveler

5853 13014 Priority 7283,
filha de SAV Priority 7283,
da Agropecuária HJ, RS e
o terceiro colocado, com índice CP 7,959, foi Rana SJ
TE289 Espeto Dakota 6020,
filho de Mohnen South Dakota 402 com a vaca Espinilho
6020, que é filha de Doble
Hache 33 Oriental TE, de Ivo
Carlos Arnt, PR.
Leilão: média
de R$ 19,24 mil
A 12ª edição do Leilão
Virtual, realizado dia 8 de
dezembro, registrou a elevada média de R$ 19,24 mil
para os touros Angus. O touro
Priority 1735, segundo colocado na prova e já contratado
pela central, que teve 50% de
sua posse comercializada por
R$ 39.600,00. Foi o maior
valor em Angus no pregão. O
comprador foi Fernando Linhares de Carvalho.
Para Cassiano Pelle, gerente do Centro de Performance, a finalização das
provas deste ano foi especial,
pois foram realizadas na nova
estrutura, que oferece maior
conforto aos animais e melhor atendimento aos clientes. “Mais uma vez tivemos
um grande evento, com excelentes animais comercializados”, disse o técnico. Mais
informações: www.crvlagoa.
com.br.
Foto: CRV Lagoa/Divulgação

