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#EuSouMaisAngus

O mundo mudou muito nos últimos 20 anos. 
A rotina alucinante das pessoas nas grandes ci-
dades vem transformando as formas de interação, 
abrindo espaço para muitas conversas por What-
sApp, mas fechando algumas portas quando fa-
lamos em contato direto entre as pessoas. Digo 
isso porque, ao assumir a Associação Brasileira 
de Angus, em janeiro passado, tracei como meta 
estar mais próximo dos criadores e usuários da 
raça. E em pouco mais de dois meses de gestão, 
a nova diretoria vem colocando isso em práti-
ca. Estivemos na Coopavel, em Cascavel, PR, em 
São Paulo, SP, em Santana do Livramento, RS, 
e em Puntal del Este, no Uruguai. Nessas via-
gens, fizemos questão de deixar os aplicativos e 
e-mails de lado para olhar no olho dos pecuaris-
tas, entender seus desejos e necessidades. Quan-
to mais escutamos nossos criadores, mais perto 
estamos de conduzir a raça para patamares de 
maior produtividade e lucratividade. E esse não 
é um trabalho que se encerrará. Muito pelo con-
trário. Queremos estar nas diferentes regiões do 
Brasil para que a expansão da Associação Bra-

sileira de Angus esteja alicerçada no fomento da 
raça e para que seus recursos sejam investidos 
de forma certeira para suprir os reais anseios de 
nossos associados.

Nessas andanças, verificamos que o Brasil 
tem muito a avançar, assim como diversos outros 
países, em questões relacionadas à certificação 
e o uso dos selos de procedência. No recente en-
contro do Secretariado Mundial de Angus, no 
Uruguai, tivemos a oportunidade de alinhar pro-
jetos com os países que compõem a Colappa, um 
grupo que necessita de fortalecimento e ações 
concatenadas que permitam a expansão dos re-
banhos na América Latina. Mas estar ao lado de 
mais de 20 países que criam Angus foi essencial 
para tratar de termos de cooperação internacio-
nal, compartilhamento de dados técnicos e para 
saber o que o mundo está fazendo para obter a 
melhor carne e atender às expectativas dos no-
vos consumidores. Ganho extraordinário também 
veio da participação de nossos diretores na reu-
nião anual de técnicos, realizada mês passado, 
em Santana do Livramento.

Outra conquista recente que comemoramos 
já nesse início de gestão foi a ampliação dos aba-
tes certificados pelo Marfrig, empresa que está 
junto ao Programa Carne Angus desde os pri-
meiros anos. No início de março, a Angus partici-
pou de almoço com a imprensa nacional em São 
Paulo para anúncio da retomada do processo nas 
plantas de Bagé, RS, de Alegrete, RS e de Várzea 
Grande, MT. Foi um dia de casa cheia e projeções 
otimistas, que devem pontear a expansão dos 
abates em 2019 e beneficiar diretamente criado-
res e usuários. Mais do que vantagem comercial, 
o anúncio do Marfrig simboliza um movimento 
da indústria de reconhecimento da excelência 
dos cortes Angus e de confiança e fidelidade por 
parte do consumidor. Pois, como disse o próprio 
Miguel Gularte, CEO América do Sul do Marfrig, 
a um grupo de seletos jornalistas: “Angus é uma 
marca indiscutível. A possibilidade de não vender 
não existe”.

Mais perto do produtor e do mercado

Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus

Manuela Kuhl Azeredo, filha de Fernanda Kuhl e Fábio Azeredo, se inicia nas lidas do campo

Iniciando a lida precocemente
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N
a busca pela sintonia 
fina dos rebanhos An-
gus internacionais, os 

principais países produtores 
da raça trabalham pela im-
plementação de projetos de 
genômica e articulam-se pelo 
compartilhamento de dados 
que permita elevar as bases 
genéticas locais. Enquanto 
os Estados Unidos ostentam 
a marca de 556 mil animais 
genotipados, a América La-
tina une-se por informações 
que permitam concluir a for-
mação de populações de re-
ferência e, enfim, dar início a 
um novo padrão de seleção. 
Brasil e Argentina puxam o 
movimento que promete tri-
lhar o futuro da criação em 
uma área com potencial para 
se consolidar como referência 
de pecuária de baixo impacto 
ambiental. O assunto foi um 
dos temas centrais do Secre-
tariado Mundial de Angus 
(WAS 2019, sigla em inglês), 
evento realizado no Uruguai 
entre 18 e 29 de março e que 
reuniu mais de 20 países em 
um verdadeiro show de pe-
cuária de ponta. Além dos 
debates em conferências no 
Centro de Eventos de Punta 
del Este, a programação tam-
bém encantou pela excelência 
do gado apresentado nas giras 
de campo e nos julgamentos. 
Anfitrião sempre presente, o 
presidente da Sociedade de 
Criadores de Aberdeen An-
gus do Uruguai, Álvaro Nadal, 
não escondeu o entusiasmo 
com os avanços genômicos 
que vêm pela frente, uma vez 
que o Uruguai está apenas 
começando seu projeto. “É 
um tema que temos que dar a 
devida importância. Ainda há 
um bom caminho a percorrer, 
mas as perspectivas para a 
Angus no Uruguai são as me-

A palavra é compartilhar
Secretariado Mundial de Angus

Países apresentam projetos de 
genômica e alinham integração 
das ações de fomento

Por Carolina Jardine

lhores”, disse sobre a raça que 
hoje responde por 40% do re-
banho uruguaio. Com adesão 
firme de novos criadores, a 
meta é, já em 2019, atingir a 
marca de 50%.

O trabalho de integração 
dos dados dos rebanhos entre 
os países ainda está em ne-
gociação e, se não vingar em 
âmbito mundial, pelo menos é 
uma das bandeiras da Confe-
deração Latino-americana de 
Países Produtores de Angus 
(Colappa), organização criada 
para congregar os anseios das 
nações latino-americanas que 
se dedicam ao Angus. O grupo, 
que integra Argentina, Brasil, 
Colômbia, Paraguai, México, 
Equador, Peru e Uruguai, tem 
nova reunião agendada para 

os próximos meses. A ideia é 
que a união seja um diferencial 
para concorrer com os grandes 
players do mercado, ganhando 
espaço exatamente pela sele-
ção de animais adaptados para 
criação a pasto, característica 
que coloca Brasil, Uruguai e 
Argentina em evidência.

A expectativa é que os Es-
tados Unidos – dono do maior 
banco de dados genômicos do 
rebanho Angus – colabore com 
seus vizinhos latino-america-
nos. Pelo menos o assunto fez 
parte do discurso do diretor 
de programas de Performance 
da Associação Americana de 
de Angus, Dan Moser. “Preci-
samos trabalhar em conjunto 
para melhorar a raça e é por 
isso que estamos todos aqui”. 

E lembrou o trabalho que vem 
sendo feito com novas DEPs 
com estrutura do casco e se-
leção para pressão arterial 
pulmonar, o que determina a 
capacidade de os animais tra-
balharem em áreas de grande 
altitude. 

Argentina e Brasil 
saem na frente
O primeiro país da Amé-

rica Latina a implementar a 
genômica de forma efetiva 
será a Argentina. Segundo o 
consultor de genética da As-
sociação Argentina de Angus, 
Horácio Guitou, as avaliações 
para formação de uma popu-
lação de referência estão fe-
chadas e, hoje, o país vizinho 
tem 1,8 mil animais genoti-
pados. O uso para seleção de 
animais jovens, garantiu Gui-
tou, terá início nas próximas 
semanas.  Até então, as DEPs 
eram calculadas com dados 
que tinham um certo ruído em 
função de questões ambien-
tais como qualidade de pas-
tagens, por exemplo. “Agora, 
conseguiremos trabalhar dire-
to com o DNA e essa é a gran-
de mudança. O maior impacto 
ocorrerá na possibilidade de 
selecionar animais em idade 
mais precoce”.

O trabalho argentino está 
centrado em 13 característi-
cas, como peso ao nascer e fa-
cilidade de parto por exemplo. 
Na mira para o futuro, está 

agregar a análise de novos cri-
térios como docilidade e con-
sumo residual para indicação 
de animais que produzem mais 
carne com menor consumo de 
alimento. “Isso é mais difícil 
porque precisamos dos currais 
metabólicos e realizar medi-
ções em animais com grande 
variabilidade genética”, assi-
nalou Horácio Guitou.

No Brasil, a meta é opera-
cionalizar as primeiras ava-
liações até o final deste ano. 
Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira de Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, o projeto 
de genômica deve trazer ga-
nhos substanciais à seleção 
do rebanho Angus brasileiro, 
permitindo melhor aproveita-
mento da genética de repro-
dutores superiores. Entre as 
características de seleção que 
estão na mira dos brasileiros 
está o controle do carrapato e 
a eficiência alimentar. “Esta-
mos otimistas com essa nova 
possibilidade, mas precisamos 
sempre alertar aos criadores 
que genômica é apenas mais 
uma ferramenta disponível. A 
raça Angus dispõe de inúme-
ros outros dados que devem 
ser levados em conta no pro-
cesso de seleção”, pontuou 
o dirigente, lembrando que 
a meta da nova diretoria re-
cém empossada no Brasil é 
ampliar o nível de informa-
ção técnica e de fomento aos 
criadores. Dzyekanski liderou 
a comitiva brasileira ao Se-
cretariado, grupo que também 
contou com os diretores Flá-
vio Alves, Luís Felipe Cassol, 
Márcio Sudati, com a gerente 
administrativa da Angus, Ka-
tiulci Santos, com a gerente 
do programa Carne Angus, 
Ana Doralina Menezes, e com 
o gerente de Fomento, Ma-
teus Pivato.  Além da equipe 
diretiva, o grupo teve adesão 
do corpo técnico da Angus em 
um total de mais de 30 pesso-
as, que contou também com o 
representante do Senar Pedro 
Faraco.Delegação brasileira presente às giras, palestras e exposição

Fotos: Carolina Jardine/Angus
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Não faltaram elogios para a 
vasta apresentação de gado e, es-
pecialmente, para o assado servi-
do durante as giras de campo do 
Secretariado Mundial de Angus 
que incluiu visita a cinco proprie-
dades em Florida, Tacuarembó, 
Salto, Soriano e Colonia. Duran-
te o roteiro no dia 19 de março 
à estância Caraguata, que integra 
as propriedades do Frigorífico 
Modelo, em Tacuarembó, o grupo 
composto por criadores de diver-
sos países e técnicos foi recebido 
pelo diretor Luis Fernández. Os vi-
sitantes puderam ver lotes desta-
cados de gado comercial e alguns 
dos mais premiadores reproduto-
res de elite do criatório, que co-
meçou a trabalhar com pedigree 
em 1988 e debruça sua seleção 
sobre DEPs e medições voltadas 
para ganho econômico. Segundo 

Com a pecuária embasada 
na criação de gado a pasto, a 
estratégia do Uruguai é explorar 
um conceito em ascensão: o An-
gus Natural. Mais do que uma 
estratégia de marketing voltada 
às novas tendências de consumo, 
o mote está intimamente ligado 
às raízes da pecuária uruguaia. 

- 3 milhões de habitantes
- 13 milhões de hectares de pastagem natural
- 12 milhões de cabeças de gado
- 130 anos de seleção Angus
- 40% do rebanho é Angus e a meta é atingir 50% em 

2019
- 7º exportador de carne bovina do mundo
- Vende para 150 mercados
- Uruguai ocupa o 1º lugar a nível mundial em consumo 

de carne bovina, com 57,8 quilos per capita anual Reportagem especial
para o Angus@newS

Giras encantam os olhos e o estômago
o criador, a busca é por gado de 
frame moderado e grande capaci-
dade de ganho de peso, fertilidade, 
farta produção de leite e rustici-
dade. Atualmente, o grupo tem 13 
mil cabeças Angus entre animais 
puros e comerciais. A oportunida-
de também marcou a degustação 
de estreia da nova carne certifica-
da Angus del Modelo, novo proje-
to do Frigorífico Modelo focado 
em cortes premium.  

No dia seguinte, foi a vez de 
conhecer o rebanho da Cabanha 
Bayucuá, uma das mais tradicio-
nais selecionadoras de Angus do 
Uruguai. Ao lado da família, a 
pecuarista Maria Mattos recebeu 
as delegações internacionais no 
Clube de Polo de Salto em uma 
recepção impecável com direito 
a almoço assinado com receitas 
caseiras. Em função de proble-

mas climáticos que inviabilizaram 
a visitação à fazenda, os animais 
foram deslocados para apresen-
tação. “O Angus do Uruguai tem 
suas particularidades porque se 
desenvolve em condições difíceis 
de produção. Somos conhecidos 
pela exportação de carne de qua-
lidade e precisamos de um Angus 
rústico com carcaças muito boas 
e pesadas”, frisou. Comemorando 
o bom momento para a raça, ela 
reforça a história da propriedade 
que fez nome pelo desempenho 
nas pistas de Prado, mas princi-
palmente pelo foco na eficiência. 
“Nosso Angus é produtivo e tra-
balhamos para o mercado com 
animais com muita carne, que fun-
cionam tanto em condições mais 
difíceis a campo quanto para ter-
minação em currais”, mencionou 
a criadora que conta com rebanho 
de 1,3 mil vacas adultas e negocia 

150 touros todos os anos.
Durante o Secretariado Mun-

dial, o Gerente de Fomento da 
Associação Brasileira de Angus, 
Mateus Pivato, apresentou a his-
tória, desde a chegada dos pri-
meiros animais Angus ao Brasil, 
vindos do Uruguai, até o momen-
to atual da raça no país, sucesso 
no melhoramento genético e for-
te expansão do Programa Carne 
Angus Certificada. Em sua expla-
nação, Pivato apresentou o novo 
projeto de genômica que será im-
plementado no Brasil em 2019. 
“Nossa ideia é ter 2 mil animais 
genotipados este ano para come-
çar a utilização da genômica no 
Brasil e, com isso, aproveitar de 
forma mais eficiente todo o po-
tencial de nossos reprodutores”. 
No médio prazo, acrescentou ele, 
a genômica será utilizada para 
a seleção de características de 

difícil mensuração, como a resis-
tência ao carrapato e a eficiência 
alimentar.

Reunido com dirigentes inter-
nacionais, o presidente Nivaldo 
Dzyekanski acompanhou os de-
bates sobre a expansão da Angus 
ao redor do mundo. Para ele, os 
investimentos em genética trazem 
reflexo direto na mesa dos consu-
midores e na qualidade da carne 
e trabalhar junto aos países que 
também se dedicam à raça é salu-
tar a todos. “A Associação Brasi-
leira de Angus é uma organização 
comprometida com a qualidade 
da pecuária brasileira, mas, aci-
ma de tudo, com a qualidade do 
alimento que chega à mesa do 
consumidor”, frisou o dirigente 
que reuniu-se com membros da 
Confederação Latinoamericana 
de Países Produtores de Angus 
(Colappa). 

Foco no Natural para conquistar consumidor

Números do Uruguai

Um projeto que pode ser visto 
no campo e na mesa por quem 
seguiu a agenda do secretariado 
Mundial de Angus no Uruguai. 

Cortes de sabor diferenciado 
advêm de condições específicas, 
explicou a economista e ex-ge-
rente de marketing do Instituto 
Nacional de Carnes do Uruguai 

(INAC), Silvana Bonsignore. “O 
Uruguai trabalha com produtos 
com história, para vender con-
fiança no lugar de vender car-
ne”. Uma produção que, segun-
do ela, carrega consigo o som 
dos pássaros, do vento e o chei-
ro da chuva. “Valoriza os víncu-
los ancestrais entre o homem e 

terra” e esse conceito está atre-
lado à marca da carne Angus 
uruguaia. A posição foi desta-
cada pela gerente do Carne An-
gus, Ana Doralina Menezes, ao 
lembrar que a preocupação com 
os novos hábitos de consumo da 
população é algo geral entre os 
países presentes na conferência.

A preocupação com a sus-
tentabilidade da pecuária tam-
bém norteou as apresentações 
durante as conferências em Pun-
ta del Este. Segundo o gerente 
do INAC, Pablo Caputi, é preci-
so afastar a sombra que se pôs 
sobre a pecuária mundial e que 
resulta em uma responsabiliza-
ção sobre o efeito estufa. Segun-
do ele, enquanto há movimento 
de combate às emissões da pe-
cuária, segundo a FAO respon-
sável por 14%, pouco se diz de 
outros setores como o vestuário 
e do turismo, que respondem por 
10% e 8%, respectivamente. 
E diz mais. Segundo Caputi, os 
cálculos divulgados não levam 
em conta os ganhos advindo das 
pastagens cultivadas, que anu-
almente revertem-se em bônus 
ambiental.

Delegação brasileira foi liderada pelo presidente Nivaldo Dzyekanski

Fotos: Carolina Jardine/Angus
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os protocolos. Com isso, criam-
se rebanhos mais padronizados, 
reduzem-se os custos de manejo 
e se aceleram e qualificam os re-
sultados.

Cresce demanda por
bezerros cruzados
Segundo o presidente da 

Asbia, em 2018 houve uma de-
manda muito forte por bezerros 
cruzados no Brasil, em função 
do aumento da exportação de 
animais vivos para países do 
Oriente Médio. “Esse aumento 
no preço do bezerro estimulou 
os pecuaristas a investir mais 
em inseminação artificial para 
ampliar a produção. Por isso, as 
raças Angus e Brangus tiveram 
um crescimento bem acentuado, 
puxando para cima as vendas de 
sêmen”, esclarece Sergio Saud. 
Esta deve ser uma tendência 
também em 2019, já que o be-
zerro cruzado continua valori-
zado.

Para Reynaldo Salvador, o 
mercado internacional vai pa-
gar o sobrepreço para este be-
zerro cruzado, que já está 20% 
acima do preço do boi gordo. 
Com a abertura do mercado do 

Para ser exato, em 2018, 
foram comercializadas 
4.944.288 doses de sêmen 

Angus, numa alta de 28,3% em 
relação a 2017. No mercado na-
cional, informou o presidente da 
Asbia, Sergio Saud, as vendas 
totais do segmento corte atin-
giram 9,62 milhões de doses, 
num crescimento de 19,2% em 
relação a 2017. Sozinha, a An-
gus responde por 51% de todo 
esse volume. Sergio Saud atua 
na Genex, uma das grandes no 
mercado de sêmen brasileiro.

Decorrida uma década, quem 
lidera o processo é o Programa 
Carne Angus Certificada, inicia-

Muito além da porteira!

Por Horst Knak

do há 15 anos e que hoje proces-
sa a carne de 430 mil animais 
ao ano, envolvendo 40 plantas 
de 16 empresas parceiras em 12 
estados brasileiros. Conforme os 
dados da Asbia - confirmados 
pelas principais centrais de in-
seminação - a grande procura é 
por touros com índices positivos 
para produção de carne de qua-
lidade, ganhadores de peso, ín-
dices de qualidade de carcaça e 
precocidade. Além do Programa 
Carne Angus, muitos frigoríficos 
se tornaram ponta de lança da 
qualidade, estimulando os cru-
zamentos Angus x Nelore, como 
forma de produzir melhor car-

ne e encurtar o ciclo pecuário. 
Mesmo assim, apenas 12% das 
vacas aptas do rebanho nacional 
são inseminadas, mostrando o 
quanto ainda é preciso evoluir. 
Nada mais certo dizer que o 
produto que mais cresce na pe-
cuária de corte é o animal cruza 
Angus. 

“Estes números crescentes 
são resultado dos 20 anos que 
a Associação Brasileira de An-
gus divulga o cruzamento indus-
trial”, afirma Reynaldo Titoff 
Salvador, um dos responsáveis 
pela implantação do Programa 
de Carne Angus Certificada. 
Graças a este fomento e com 
apoio dos frigoríficos parceiros 
do Programa, a expansão do 
programa caminhou sobre bases 
sólidas, à prova de aventureiros. 
“As principais centrais também 
se preocuparam em aumentar 

a oferta de sêmen de alto po-
der fecundante, com origem de 
criatórios que realizam trabalho 
de genealogia e performance 
consistentes, utilizando as prin-
cipais genéticas internacionais”, 
afirma Salvador.

A mudança no perfil do cria-
dor, que – mesmo sendo criador 
de raça pura - agora reserva 
uma parte de seu rebanho para 
a produção de carne de qualida-
de. Este fato, segundo Salvador, 
também permitiu uma mudança 
no ciclo pecuário, criando uma 
forte aceleração na produção 
de bezerros e de bois bem aca-
bados, entregues ao frigorífico 
com pouco mais de um ano de 
idade. Outra tendência identifi-
cada e adotada em progressão 
quase geométrica é a IATF (In-
seminação Artificial por Tempo 
Fixo) em duas etapas, utilizando 

em apenas uma década, a raça Angus mostrou 
a que veio. de pouco mais de 1 milhão de doses 
de sêmen anuais, passou a vender números 
exponencialmente maiores, atingindo a marca de 
quase 5 milhões de doses comercializadas em 2018, 
segundo a Associação Brasileira de inseminação 
Artificial (Asbia). isto porque o usuário de genética 
identificou que os ganhos ao cruzar com Angus 
vão muito além da porteira. A adoção da iATF em 
larga escala, investindo em um sêmen de animais 
carniceiros, o criador qualificou seu sistema de 
produção, acelerou o processo pecuário, investiu na 
produção de pasto, encurtou em até mais de dois 
anos o ciclo pecuário e está oferecendo ao mercado 
uma carne, que se ainda não é integralmente de 
padrão internacional, já ganha os paladares mais 
exigentes pelo Brasil e pelo mundo.

>>>Sergio Saud Reynaldo Titoff SalvadorClássica cena de apresentação de touros em Centrais pelo mundo

Raça Angus segue batendo recordes de vendas de sêmen no Brasil

Fotos: Divulgação/Angus
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reto. Os programas de carne, a 
expansão do mercado interno e 
internacional e as exportações 
de gado em pé potencializam 
estes ganhos, ampliando-os para 
fora da porteira.

Focada em genética nacio-
nal, a Progen mantém 22 touros 
em coleta no Rio Grande do Sul. 
“Com certeza somos responsá-
veis por boa parcela das esco-
lhas de sêmen nacional nos re-
banhos”, justifica Barreto. Nos 
últimos anos, a Alta/Progen tem 
agregado à sua bateria quatro a 
cinco touros ao ano, grande par-
te deles oriunda do teste de Pro-
gênie que realiza em parceria 
com a Associação Brasileira de 
Angus e Promebo, identificando 
touros provados e melhoradores. 
“A qualidade do sêmen nacional 
está sendo comprovada a cada 
ano nos campos brasileiros”, en-
tende o gerente de corte da Alta 
Genetics, Miguel Abdalla.

Quem valoriza a genética na-
cional, além dos produtores de 
touros das principais cabanhas 
brasileiras, busca identificar ani-
mais adaptados ao clima e que 
sejam produtores de novilhos de 
rápido ganho de peso e acaba-
mento de carcaça. Também é o 
caso da CRV Lagoa, que anu-
almente realiza sua prova no 
Centro de Performance, para 
identificar animais funcionais 
e realmente melhoradores. “A 
raça Angus é uma máquina 
de produzir carne e é perfeita 
para cruzamentos terminais”, 
assinala o gerente de corte da 
CRV Lagoa, Cristiano Leal. “Na 
prova do CP, medindo o desem-
penho, conseguimos provar ani-
mais precoces, com boas carca-
ças”, aponta. 

Mas ainda falta muito a ca-
minhar, segundo ele. “Muitos 

>>>

Cazaquistão, um grande país 
às margens do mar Cáspio, vis-
lumbra-se mais uma porteira 
para animais vivos na Europa 
Oriental. Este novo mercado vai 
se somar à Turquia e Egito, que 
já compram regularmente. “No 
Cazaquistão, há interesse por 
animais cruzados e também ma-
trizes e touros PO e CA, abrin-
do espaço para a recria naquele 
País”, anima-se Salvador. En-
quanto o boi valia R$ 5,50 o kg 
vivo, os valor do bezerro já atin-
gia no final de março R$ 6,50 
/ kg vivo. Em leilões regionais, 
bezerros chegaram aos R$ 7,00 
o kg vivo para cruza Angus.

Diversidade brasileira
exige portfolio amplo
Uma das líderes do segmen-

to, a Alta Genetics tem o Angus 
com um de seus principais pro-
dutos de seu portfólio, conforme 
o gerente de corte, Miguel Ab-
dalla. Diante da extensão e gran-
de diversidade do mercado bra-
sileiro, a estratégia da empresa 
se baseia na montagem de um 
plano genético personalizado 
para cada produtor, para iden-
tificar o melhor touro para seu 
sistema e objetivo. “Não existe 
melhor touro, mas sim o touro 
adequado”, resume Abdalla.

Segundo o gerente da Alta 
Genetics, o crescimento acen-
tuado nas vendas de Angus não 
tem uma causa única, mas a 
soma das exportações de carne 
in natura e de gado vivo, aliado 
ao incremento das exigências 
do mercado interno no quesito 
qualidade de carne. “As carnes 

certificadas alcançam  um pú-
blico que  a valoriza e paga mais 
por um produto que contém ga-
rantias de origem e qualidade. 
Alguns frigoríficos pagam ao 
produtor bonificações diversas, 
dependendo da qualidade do 
animal e isso faz com que o pro-
dutor tenha ganhos extras, em 
resumo é o verdadeiro ganha-
ganha, quando cliente, indústria 
e produtor ficam satisfeitos”, 
avalia Miguel Abdalla.

Para o gerente de corte da 
ABS Pecplan, Marcelo Selistre, 
só o fato de investir no cruza-
mento industrial garante ao pro-
dutor uma maior rentabilidade. 
Mas ele também entende que 
os programas de bonificação da 
carne, especialmente o Carne 
Angus Certificada, foram uma 
importante mola propulsora. A 
exportação de gado em pé im-
pactou fortemente o cruzamento 
industrial, devido às exigências 
dos compradores, mas também 
porque o produtor acelera o giro, 
vendendo animais na desmama, 
com excelente cotação. Por isso 
também, afirma Selistre, “a re-
posição interna fica valorizada, 
incentivando cada vez mais o in-
vestimento na cria e na IATF”.

Marcas de carne e 
modelos de valorização
O gerente da ABS Pecplan 

aposta no crescimento ainda 
mais acelerado destes investi-
mentos. “Com certeza o Pro-
grama Carne Angus colaborou e 
incentivou o produtor a usar An-
gus. Todos buscam agregar valor 
ao produto, a Carne Angus faz 

isso”. O mercado e frigoríficos 
vem criando cada vez mais mar-
cas de carne e modelos de valo-
rização ao produtor. “Surgem 
novas oportunidades de ganhos, 
mas o dever de casa tem que ser 
bem feito: buscar animais jovens 
e bem acabados, o que a raça 
Angus atende muito bem”, assi-
nala Selistre.

IATF – um investimento 
que vale muito a pena
O mercado brasileiro de In-

seminação Artificial em Tempo 
Fixo (IATF) cresceu 16,1% 
em 2018 em relação ao ano 
anterior. Foram comercializa-
dos 13.259.690 protocolos de 
IATF no ano passado (entre 
carne e leite), ante a quantida-
de de 11.416.196 registrada em 
2017. “Esses dados são indica-
tivos de que 86% das insemina-
ções no Brasil foram realizadas 
por IATF, demonstrando a con-
solidação dessa tecnologia no 
mercado de inseminação artifi-
cial”, destaca o médico veteri-
nário Pietro Baruselli, professor 
da Faculdade de Medicina Vete-
rinária e Zootecnia (FMVZ), da 
USP, que realizou estudo sobre 
o tema.

A IATF (Inseminação Arti-
ficial por Tempo Fixo), em que 
se utiliza um protocolo terapêu-
tico para sincronizar o cio de 
todas as fêmeas de um mesmo 
lote, também cresce ano a ano 
no Brasil, na casa de dois dígi-
tos, e já atinge o equivalente a 
aproximadamente 15% das fê-
meas em idade reprodutiva. Se-
gundo Sergio Saud, o custo da 
IATF vai variar de 0,5% a 3% 
do custo de produção do bezerro 
ou bezerra. Ou seja, vale mui-
to a pena inseminar o rebanho. 
“Sem dúvida, há muito espaço 
para o crescimento do uso das 
técnicas de IA e IATF, pois, dos 
quase 80 milhões de fêmeas em 
idade reprodutiva no País, cerca 
de 60 milhões delas ainda são 

acasaladas com touros a pasto, 
muito deles com valor genético 
discutível, o que reduz em muito 
a produtividade e a qualidade da 
carne e do leite produzidos no 
Brasil”, resume o presidente da 
Asbia. “A técnica de IATF está 
madura e de excelente custo-
benefício, com possibilidades de 
crescimento exponencial”, afir-
ma o diretor da Progen, Fábio 
Barreto. Segundo o gerente de 
corte da CRV Lagoa, Cristia-
no Leal, hoje o segmento corte 
utiliza mais protocolos do que 
o segmento leite, uma prova do 
sucesso da técnica.

Outro fator que anima o 
mercado neste momento são as 
exportações de carne in natu-
ra. Ainda que o mercado inter-
no esteja claudicante e o Brasil 
esteja negociando a reabertura 
das vendas aos Estados Uni-
dos e China, as exportações vão 
de vento em popa. De janeiro 
a março de 2019, o Brasil ex-
portou 336,4 mil toneladas de 
carne bovina in natura, 5,4% a 
mais do que em 2018 e apenas 
3,7% a menos do que o recor-
de registrado em 2007, segundo 
dados da Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex).

Ganhos porteria adentro
e porteira para fora
Com estes fatores, as cen-

trais de inseminação estão oti-
mistas. O diretor da Progen, 
parceiro da Alta Genetics no 
RS, acredita que a descoberta 
da complementariedade entre 
o Angus e a base zebuína está 
alavancando o uso desta gené-
tica taurina. “As características 
de precocidade sexual e de ter-
minação, conversão alimentar 
e habilidade materna permitem 
enormes ganhos da porteira 
para dentro”, afirma Fábio Bar-

Só existe um verdadeiro 
ganha-ganha quando todos - 
criador, fornecedor e indústria 
- ficam satisfeitos

Miguel Abdalla Marcelo Selistre Fábio Barreto

Fotos: Divulgação/Angus
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produtores já fazem o cruza-
mento e não são integralmen-
te remunerados pelo produto 
que entregam ao frigorífico”, 
constata Cristiano. Certamen-
te devido à grande avidez com 
que o mercado adotou o cruza-
mento e a falta de adaptação 
da indústria e um certo desco-
nhecimento de carne de quali-
dade pelo consumidor comum. 
Mas este é um trem que está 
chegando e que todos querem 
pegar...

Parceira Angus x Nelore
é a chave do sucesso
A adoção do Angus como 

parceiro do Nelore nos cruza-
mentos industriais é, para o ge-
rente de Corte da Semex, Anto-
nio Carlos Sciamarelli, a soma 

de vários fatores: “maior uso de 
touros com avaliações genéti-
cas, resultando em um produto 
de maior qualidade, as fazendas 
medindo e comparando este 
produto, exportações com pre-
ço do bezerro cruzado valori-
zado, fortalecimento constante 
do Programa de Carne Angus 
e principalmente o consumidor 
final pedindo e exigindo maior 
qualidade de carne”, resume.

O gerente da Semex afirma 
que a empresa também está 
aumentando o número de tou-
ros nacionais de sua bateria, 
adicionando reprodutores dos 
principais criatórios. “Selecio-
namos reprodutores genetica-
mente avaliados e superiores 
nas principais características 
economicamente importantes 
para o produtor e que atendem 
o Programa Carne Angus. En-
tre outras, peso à desmama, 
peso ao ano, peso de carcaça, 
rendimento de carcaça (AOL), 
marmoreio e acabamento”, as-
sinala.

E para um País do tama-
nho do Brasil e repleto de al-
ternativas de produção, não há 

um único perfil de produtos a 
serem ofertados ao mercado. 
Além disso, há um forte e firme 
mercado para touros de cam-
po, especialmente no Sul. Es-
tes milhares de touros, muitos 
deles produzidos pelas mesmas 
empresas que fornecem touros 
às centrais, também integram o 
sólido processo de melhoramen-
to da pecuária de corte brasi-
leira.

Segundo Fábio Barreto, o 
perfil de touro a ser utilizado 
depende do objetivo do usuário, 
sistema de produção, mercado 
que pretende atingir. “Ninguém 
acredita em um perfil único 

para um país com a variabili-
dade e tamanho do Brasil. Por 
isso procuramos ofertar um 
leque amplo de reprodutores, 
buscando adequar cada um de-
les à necessidade de cada usu-
ário, sempre priorizando touros 
melhoradores”. Fábio Barreto 
destaca que um dos mais im-
portantes critérios para utili-
zação de um touro continuará 
sendo a fertilidade. “Estamos 
engajados no programa Con-
cept Plus, desenvolvido pela 
Alta Genetics, que identifica os 
touros com resultados superio-
res em IATF. O critério fertili-
dade é válido para todos os am-

Antônio Carlos Sciamarelli Cristiano Leal

bientes, ao contrário do perfil 
genético do touro”, resume. 

No caso da ABS Pecplan, 
90% das vendas de Angus vêm 
dos EUA. “Nosso cliente tem 
confiança na genética norte-
americana, busca animais pro-
vados, com informação sólida”. 
Mas a genética nacional tam-
bém brilha: “Hoje, nosso líder 
de vendas é nacional! Claro 
que demora um pouco mais 
para um touro nacional se fir-
mar no mercado, precisa mui-
to informação de fertilidade e 
produção da progênie. Quando 
encontramos touros com óti-
mos resultados, disparam as 
vendas”, confirma Selistre.

Para ele, as raças europeias, 
em especial o Angus, têm po-
tencial para crescer neste mer-
cado. Este crescimento depende 
100% do aumento da IATF. 
Além disso, explica, “um fator 
de crescimento do mercado da 
IA é a novilha F1 Angus/Nelo-
re, uma categoria extremamen-
te fértil, com várias opções de 
acasalamento, inclusive o pró-
prio Angus de volta”, finaliza o 
gerente da ABS.

Fotos: Divulgação
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U
m grupo de 87 touros de 
12 propriedades do Brasil 
estão em teste na segunda 

edição da prova de eficiência ali-
mentar do Centro de Referência 
Angus (CRA), em Itatinga, SP. 
A prova avalia 30 características 
em quatro índices, de acordo com 
as DEPs de rusticidade, de be-
zerros, de carcaça premium e de 
confinamento. A iniciativa tem a 
parceria da Associação Brasileira 

No dia 17 de junho terá iní-
cio mais uma edição da Prova 
para Touros Angus promovida 
pelo Centro de Performance 
CRV Lagoa, um dos maiores e 
mais completos testes de per-
formance para reprodutores 
do Brasil. As inscrições para a 
prova deste ano estarão aber-
tas até 31 de maio e podem 
competir animais nascidos de 
1º de agosto a 31 de outubro 
de 2018. A recepção dos tou-
rinhos está programada para o 
período de 3 a 13 de junho, na 
sede da empresa, em Sertão-
zinho (SP). Ao final da prova, 
será realizado um superleilão, 
ainda sem data definida, e a 
contratação pela CRV Lagoa 
de touros destacados.

A prova do CP CRV Lagoa, 

A Angus está 
preparando a edição 
2019 de seu Teste de 
Eficiência Alimentar. 
Realizado em par-
ceria com a Ufrgs, a 
prova ocorre na Esta-
ção Experimental da 
universidade, em El-
dorado do Sul, RS, e 
tem capacidade para receber 
30 reprodutores.

Segundo o gerente de fo-
mento da Angus, Mateus Pi-
vato, as inscrições para a pro-
va podem ser realizadas por 
associados da Angus até dia 
18 de maio, e a entrada dos 
animais na prova está previs-
ta para o dia 20 de maio. Nes-
te ano podem participar tou-
ros nascidos entre 15 de julho 
a 15 de outubro de 2017 e 
que tenham, no mínimo, 400 
quilos e sejam avaliados ao 
sobreano no Promebo como 
15% superior no índice final.

Coordenada pelo zootec-
nista e professor da UFRGS 
Jaime Tarouco, a Prova de 
Eficiência Alimentar para 
Touros Angus busca avaliar 

Segunda prova CRA em andamento
de Angus, que designou o inspetor 
técnico e atual diretor da entida-
de, Flávio Alves, para acompa-
nhar o teste. Participam as caba-
nhas Basca, Rincón Del Sarandy, 
Cia Azul, Santo Antão, Corticeira, 
Agropecuária Nemitz, Tradição 
Azul, LS Guarita, Irmãos Solde-
ra, Brasil Florestal, Floripana e 
Verdana. Na contrapartida, todos 
os dados da prova, que avalia ga-
nho de peso, eficiência alimentar, 
musculatura, índice de gordura 
subcutânea e intramuscular, serão 
disponibilizados ao Promebo para 
estudos posteriores de desenvolvi-
mento da raça.

Para o vice-presidente de 
Fomento da Angus, Luis Felipe 
Cassol, o avanço da genômica da 
Angus depende de testes como 
esse, com continuidade e serie-
dade. “Nós não tínhamos esse 
volume de dados, de genética, de 
ambiente, de eficiência alimentar 
e de fenótipo”, afirma ele, sobre 
o histórico de pesquisas genéti-
cas nacionais. “Se somar todos 
os rebanhos de matrizes, esses 87 
animais estão num volume de mil. 
São a ponta final da linhagem”, 
sintetiza. Ao final da prova, os tou-
ros que ficarem entre os Top 15% 
serão enviados para a central de 

coleta de sêmen. “Neste caso, a 
central Seleon oferece condições 
especiais de alojamento e de con-
gelamento”, informa o coordena-
dor da prova, Breno Barros.

Ele enfatiza que o teste do 
CRA serve para identificar ani-
mais Angus nacionais mais pro-
dutivos e que apresentam melhor 
adaptação aos ambientes adver-
sos. “Os índices direcionam as 
possibilidades desses animais”, 
afirma o técnico. Barros desta-
ca que os touros serão ofertados 
no 2º Leilão CRA, previsto para 
ocorrer logo após o final da prova, 
em julho deste ano. 

Prova CP CRV Lagoa: 
inscrições abertas

que gera oportunidade de ne-
gócio para criadores e agrega 
valor à comercialização, nova-
mente contará com a partici-
pação de centenas de machos 
e fêmeas das raças taurinas e 
zebuínas, com destaque para a 
raça Angus, que terá, no míni-
mo, 30 animais de criadores de 
todo o Brasil, competindo e sen-
do avaliados.

As avaliações
Na prova, serão avaliadas 

características como peso, ga-
nho médio diário, perímetro 
escrotal, qualidade de carcaça 
(avaliação por ultrassonogra-
fia) – AOL (Área de Olho de 
Lombo), EGS (Espessura de 
Gordura Subcutânea) e MARM 
(Marmoreio), avaliação por 
escores visuais (conformação, 

precocidade, musculosidade, 
umbigo e temperamento) e 
morfologia.

A CRV Lagoa também dis-
ponibiliza a mensuração da efi-
ciência alimentar dos animais 
por meio do GrowSafe System, 
fornecendo informações com-
plementares aos índices de se-
leção. O sistema oferece uma 
medida precisa sobre o custo 
de crescimento. A adesão aos 
testes realizados pelo sistema 
é voluntária. A avaliação ge-
nética está a cargo da Gensys 
e a equipe técnica é da própria 
CRV Lagoa.

A central CRV Lagoa
Instalada em Sertãozinho, 

região nordeste do Estado de 
São Paulo, a empresa faz parte 
desde 1998 da CRV, coopera-
tiva belgo-holandesa de melho-
ramento genético com mais de 
145 anos de história. Com sede 
na Holanda, a CRV está pre-
sente na África do Sul, Alema-
nha, Bélgica, Brasil, Espanha, 
Estados Unidos, Luxemburgo, 
Nova Zelândia e República 
Tcheca e conta com represen-
tantes em mais de 50 países.

Mais informações: www.
crvlagoa.com.br ou 16.2105-
2270, cp@crvlagoa.com.br.

Eficiência 
Alimentar

o consumo alimentar residual 
(CAR) dos touros, para indi-
car aqueles que têm maior 
índice de conversão de ali-
mento em carne de qualida-
de. A inscrição tem custo de 
R$ 1.900,00 por reprodutor. 
Para estimular a participa-
ção, a associação subsidiará o 
frete dos animais. 

Informações e inscrições
Para que esta prova pos-

sa ocorrer, a Angus necessita 
da participação dos associa-
dos. Os interessados já podem 
entrar em contato com a en-
tidade, através do e-mail fo-
mento@angus.org.br ou tele-
fone (51) 99508.5593, para 
maiores informações e tam-
bém para realizar a inscrição 
dos animais.

Fotos: Divulgação
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Com a intensificação des-
sas manobras dúbias pelo 
mundo, envolvendo, na 

época, inclusive algumas indús-
trias farmacêuticas voltadas á 
produção animal, as associa-
ções de criadores, especialmen-
te da raça leiteira Holandês e 
da de corte Angus na América 
do Norte e Europa, decidiram 
agir. Resolveram internalizar 
os processos de inteligência 
analítica (de interpretação dos 
dados e geração de informa-
ção), criando respectivamente 
o Council of Dairy Cattle Bre-
eding (CDCB) e a Angus Gene-
tics Inc. (AGI). Essas entidades 
privadas prestam serviços aos 
criadores por meio das asso-
ciações de raças, concebendo 
a aplicação correta e o dina-
mismo necessário ao processo 
de seleção genômica. Para se 
ter ideia, atualmente as avalia-
ções genômicas são realizadas 
semanalmente por essas em-
presas, criando uma dinâmica 
de melhoramento nunca antes 
observada em bovinos.

Angus na dianteira da genômica

A tradicional indústria far-
macêutica animal foi, para 
surpresa de muitos, um dos 
primeiros elos a se mover, com 
o desenvolvimento de soluções 
genômicas que preconizavam 
testes desenhados para bovinos 
de leite e de corte, inicialmente 
de qualquer categoria (elite ou 
comercial) e mais adiante indi-
cado, preferencialmente, para 
animais de rebanhos comerciais.

Em sintonia com esse movi-
mento, os laboratórios de geno-
tipagem (análise genômica atra-

vés de SNP chips) começaram a 
se fortalecer, criando condições 
para massificar o uso da genô-
mica, graças à redução de preços 
e qualidade dos serviços, tornan-
do-se provedores de parte fun-
damental do processo genômico: 
o processamento de amostras e 
testes de DNA. Como resultado, 
a genômica está ganhando cada 
vez maior espaço na pecuária de 
resultado, tentando saltar de-
graus e elevar a velocidade e a 
precisão da seleção. Associações 
e grandes grupos de pecuária de 
alguma forma estão utilizando a 
genômica, seja através de pro-
gramas de melhoramento genô-
mico próprios ou via análise do 
DNA de animais utilizando ban-
cos de dados internacionais de 
referência (por exemplo o CDCB 
e a AGI).

No Brasil, no setor corte, as 
raças Nelore e Angus ponteiam 
as ações de genômica. Na As-
sociação Brasileira de Angus o 
foco está calibrado inicialmente 
para tecnologias de avaliação 
genômica de bovinos para as 
características de resistência ao 
carrapato, assim como eficiên-

cia alimentar. É o que informa 
o geneticista e pesquisador da 
Embrapa e do Promebo Fernan-
do Flores Cardoso, responsável 
pela base teórica do projeto de 
genômica da raça Angus.

“A Angus já tem acima de 
1,5 mil animais genotipados, 
e a meta é incluir mais de 500 
para chegar ao fim de 2019 com 
uma população de referência 
superando as 2 mil cabeças”, 
estimou o técnico. Para ele, os 
ganhos que devem surgir desse 
processo, principalmente au-
mentando a acurácia de dados 
dos rebanhos e garantindo a 
avaliação e uso de reprodutores 
em tenra idade, vão possibilitar 
um salto enorme na área de se-
leção.

O pesquisador explica que 
o formato dos dados a serem 
ofertados é similar ao apresen-
tado atualmente pelas DEPs, 
porém com a garantia de maior 
grau de acurácia para caracte-
rísticas essenciais para ganho 
econômico dos rebanhos, como 
saúde e adaptação ao meio am-

biente. “A genômica para esses 
critérios é uma grande opor-
tunidade de diferencial para o 
Angus brasileiro”, salientou, 
lembrando que a adaptação de 
reprodutores ao clima quente 
do Brasil Central potencializa 
a expansão da genética Angus 
e, consequentemente, a maior 
qualificação da pecuária na-
cional, uma vez que a genética 
Angus já é reconhecida como 
ferramenta de melhoramento 
e padronização de rebanhos 
comerciais. Cardoso destacou 
também que além de aplicar a 
equação da genômica ao reba-
nho nacional, o modelo pode ser 
utilizado para testar a adap-
tação de touros importados ao 
clima brasileiro.

O tema interessa de perto 
ao presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, assim como aos di-
retores e corpo técnico da enti-
dade, que já avança em estudos 
e no desenvolvimento de um 
programa próprio com o uso da 
genômica em favor dos criadores 
brasileiros da raça.

Convidado a julgar e se-
lecionar os melhores exem-
plares Aberdeen Angus na 
exposição Perth Show and 
Sale, em Perth, na Escócia 
(berço do Angus no mundo), 
em 1969, a performance do 

Homenagem
a Cirne
Lima
na Escócia

Cirne Lima (d) voltou à Escócia 
para receber a homenagem

então técnico e criador gaú-
cho Luiz Fernando Cirne Lima 
naquela mostra (atualmente 
ela é realizada na cidade de 
Stirling), chamou a atenção 
dos criadores de Angus. Com 
36 anos de idade, ele apontou 
os melhores Aberdeen Angus 
entre 700 exemplares da raça 
naquela destacada exposição. 
A performance o tornou co-
nhecido e Cirne Lima passou a 
ser presença marcante em jul-
gamentos da raça no exterior.

Pois cinquenta anos depois, 
a passagem do zootecnista 
e ex-ministro da Agricultura 
brasileiro por aquela feira lhe 
rendeu uma homenagem sur-

presa. No dia 3 de fevereiro 
deste ano, em Stirling, Cirne 
Lima recebeu presentes e foi 
citado em discursos por sua 
contribuição à raça.

Desta vez, na condição de 
homenageado, agora aos 86 
anos, ele comentou a evolução 
da raça desde sua primeira 
participação em julgamentos 
na Escócia.

“A raça era muito menor. 
Hoje são animais grandes, de 
muita massa muscular e ex-

cepcionais produtores de car-
ne. Acredito que podem ofe-
recer genética para criação 
em qualquer país do mundo”, 
comparou Cirne Lima.

Luiz Fernando Cirne Lima (d) foi 
jurado na Escócia, há 50 anos

Ficaram no passado as enganações e as promessas 
miraculosas que eram feitas com base na então 
“pseudo-genômica” apresentada a criadores por 
estrangeiros que há alguns bons anos retiravam de 
suas pastas executivas notebooks contendo gráficos 
e ilustrações coloridas e futuristas, com resultados 
surpreendentes em melhoramento genético. Mais 
recentemente, especialmente os norte-americanos 
já comprovaram a eficiência da genômica, quando 
corretamente empregada na área de seleção 
de reprodutores portadores das características 
econômicas que se deseja buscar.

Fernando Flores Cardoso

Por Eduardo Fehn Teixeira

Fotos: Divulgação/Angus
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A 
meta foi permitir que os 
jornalistas do setor co-
nhecessem de perto e re-

percutissem o que vem sendo 
realizado em matéria de de-
senvolvimento tecnológico nas 
áreas da carne, saúde e nutri-
ção animal, confinamento, pis-
cicultura, consultoria e central 
de selagem de vacinas contra a 
febre Aftosa, além do contato 
com representante do Sindi-
cato Nacional da Indústria de 
Produtos para Saúde Animal 
(Sindan), no momento em que 
se discute a retirada ou não da 
vacinação do gado contra a Af-
tosa em várias regiões brasilei-
ras.

Casa Branca
Agropastoril
A programação do Road 

Show começou no dia 11 de 
março pela visita à Casa Bran-
ca Agropastoril – Fazenda San-
ta Ester, em Silvianópolis, MG, 
de propriedade do empresário 
Paulo de Castro Marques. Na 
fazenda, foram apresentadas 
novas tecnologias vinculadas 

Agronegócio em alta
entre os dias 11 e 15 de março um grupo formado por 22 profissionais da imprensa especializada no agronegócio 

dos estados do PA, ro, To, Mg, Pr, rs, sc, sP, go e MT, percorreu mais de dois mil quilômetros passando pelos estados 
de Minas gerais, Mato grosso do sul e são Paulo, visitando propriedades e empresas ligadas ao setor. 

Foi o 13º road show para jornalistas e influenciadores do agronegócio brasileiro, projeto organizado pela Texto 
comunicação corporativa, de são Paulo, sob o comando do jornalista Altair Albuquerque

ao trabalho de seleção dos me-
lhores animais produzidos pela 
propriedade. Entre estas ferra-
mentas destacam-se, desde as 
mais simples como a balança 
e fita métrica, até as mais so-
fisticadas como o ultrassom, os 
sistemas de medida de eficiên-
cia alimentar individual, testes 
de DNA, entre outras.

O grupo foi recepcionado 
pela assessora Eliane Slucki e 
pelo gerente da Casa Branca, 
Heitor Pinheiro Machado, que 
explicou ser o Angus conhecido 
como líder da carne gourmet, 
onde se destaca o desenvolvi-
mento muscular, exemplo de 
marmoreio, precocidade e ferti-
lidade comprovadas. “Esta raça 
está presente nas atividades de 
pesquisa da Casa Branca que 
contempla o cruzamento in-
dustrial do sêmen Angus com 
vacas zebuínas, permitindo a 
produção de carne de qualidade 
em diversas regiões do País”, 
destacou. Os animais são sele-
cionados tendo como base in-
formações genômicas obtidas 
a partir da comparação de seu 

genoma com o maior banco de 
dados da raça Angus do mundo 
– da Associação Americana de 
Angus.

A utilização da tecnologia 
genômica abre um leque de 
possibilidades na escolha de re-
produtores ou sêmen, com base 
nas DEPs (Diferenças Espera-
das na Progênie) genômicas, 
as quais possuem alta precisão. 
Neste aspecto, o Angus Casa 
Branca está, sem dúvida, entre 
os melhores do mundo quan-
to ao uso de tecnologia para 
seleção. Em síntese, o projeto 
pecuário da Casa Branca é con-
tribuir para o aumento da pro-
dução de carne bovina de quali-
dade no Brasil e o investimento 
no Angus acontece pelo reco-
nhecido mérito da raça ser pro-
dutora de carne de alto valor 
agregado, com efetivo retorno 
econômico. Esse trabalho ini-
ciou no ano 2000, com a com-
pra da melhor genética Angus 
dos EUA, Canadá, Argentina e 
Brasil.

As raças Brahman e Simen-
tal também fazem parte do pro-
jeto de pesquisa da Casa Bran-
ca. A Brahman é conhecida 
pela sua alta funcionalidade. Os 

animais conseguem trabalhar a 
campo em condições desafiado-
ras e tem excelente libido. As 
suas crias têm ótima conforma-
ção, com rápido ganho de peso. 
As fêmeas se notabilizam por 
serem boas mães e são férteis 
desde muito cedo.

Presente no Brasil há mais 
de um século, a Simental se 
adaptou bem a todas as regiões 
do País, sendo que a favor da 
raça destaca-se a sua capacida-
de de ganho de peso, associada 
à grande musculosidade. Tam-
bém tem reconhecida habili-
dade materna. A Casa Branca 
tem um dos maiores planteis 
Simental do Brasil, tendo como 
base genética a África do Sul.

Minerva Foods
e Phibro Animal Health
De Silvianópolis o Road 

Show se deslocou para a cidade 
de Barretos, SP, quando no dia 
12 de março foi apresentado 
o Programa de Eficiência de 
Carcaça (PEC), iniciativa da 
Phibro Animal Health e do fri-
gorífico Minerva Foods, com a 
meta de contribuir para a me-
lhoria dos bovinos levados ao 
abate, atendendo às exigências 

do mercado pela carne de qua-
lidade. Os bovinos participantes 
do PEC são avaliados em qua-
tro indicadores: idade, acaba-
mento uniforme de gordura, pH 
e peso da carcaça.

Conforme o presidente da 
Phibro, Maurício Graziani, “o 
PEC quer, num primeiro mo-
mento, alcançar os estados de 
Goiás e Tocantins que comercia-
lizam seus bovinos nas unidades 
da Minerva. A expectativa é ex-
pandir para outros estados nos 
próximos anos”. Ao final do 
encontro foi servido um chur-
rasco para lá de especial, con-
firmando a qualidade dos ani-
mais abatidos no frigorífico da 

Por Nicolau Balaszow

Heitor Pinheiro Machado

Minerva Foods é um dos frigoríficos parceiros da Angus

Fotos: Divulgação
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Minerva Foods, um dos grandes 
parceiros do Programa Carne 
Angus Certificada, da Associa-
ção Brasileira de Angus.

Confinamento Campanelli
Neste mesmo dia, no tur-

no da tarde, na localidade de 
Altair, SP, na Fazenda Santa 
Rosa, aconteceu a visita em um 
dos maiores confinamentos do 
Brasil, a Agro-Pastoril Pascho-
al Campanelli S.A., que desde 
1982 atua no segmento e hoje 
atinge números que impressio-
nam: 15 mil ha de área total, 
25 ha de confinamento com 
capacidade estática de 18.500 
bois, alcançando a marca de 60 
mil animais terminados/ano, o 
que levou ao faturamento de 
R$ 250 milhões em 2016. Além 
do confinamento, o seu diretor, 
Victor Campanelli, apresentou 
a TecnoBeef, uma unidade pro-
dutiva de suplementos para a 
dieta dos animais confinados. 
Os produtos são fabricados 
para que tanto os seus quanto 
animais de outras propriedades 
atinjam o melhor resultado no 
período de engorda.

Piscicultura é
boa alternativa
Já no dia 13 de março, pela 

manhã, houve visita a Unidade 
de Aquabel, na localidade de 
Paranaíba, MS, empresa líder 
em genética de Tilápias, mais 
especificamente dedicada a 
produção de alevinos. Esta vi-
sita teve o acompanhamento de 
Francisco Medeiros, presidente 
executivo da Associação Bra-
sileira da Piscicultura (Peixe 
BR), e Ricardo Neukirchner, 
presidente da Aquabel e presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da Peixe BR. A piscicul-
tura é vista como uma atividade 

que agrega valor à propriedade 
dedicada à pecuária e à agricul-
tura. 

Atualmente a Tilápia é mais 
importante espécie de peixes 
cultivados no País. Dados ofe-
recidos pela Peixes BR mos-
tram que a espécie teve um 
significativo crescimento da or-
dem de 11,9%, em 2018, com-
parativamente a 2017, com 
400.280 toneladas coletadas 
no ano passado, representando 
55,4% da produção brasileira 
de peixes de cultivo. O anuário 
da Peixe BR mostra, ainda, que 
a categoria de peixes nativos 
representou em 2018 creca de 
39,84 (287.910 toneladas) da 
produção total, liderados pela 
espécie Tambaqui. O potencial 
de crescimento, conforme ex-
plica o presidente executivo da 
Peixe BR, de outras espécies 
como a Carpa, Panga e Truta 
respondem por 4,6% do total 
nacional. “Esse sucessivo cres-
cimento da piscicultura brasi-
leira, destacadamente a Tilápia, 
mostra que o Brasil tem traba-
lhado com excelência e que o 
seu potencial pode ser expandi-
do. O futuro é promissor e deve-
mos superar os gargalos, espe-
cialmente a questão ambiental 
e a outorga de águas da União, 
para que se possa atingir esse 
objetivo”, afirma Medeiros. 

Na sequência das atividades 
a comitiva de jornalistas conhe-
ceu a Tilabras, em Três Lagoas, 
MS, projeto de piscicultura, 
com significativo investimento 
de US$ 200 milhões, com gera-
ção de 2,7 mil empregos, entre 
diretos e indiretos. O objetivo 
do projeto, informa o CEO da 
empresa, Nicolas Landolt, é es-
tabelecer novos padrões: “Acre-
ditamos que uma Tilápia produ-
zida da melhor forma tende a 
ser um produto melhor. Os con-
sumidores se preocupam tanto 
quanto nós com o bem-estar 
animal e com a preservação da 
natureza”.

Touros com a marca
da tradição
No dia 14, na parte da ma-

nhã os profissionais puderam 
conhecer uma das mais impor-
tantes e tradicionais empresas 
da pecuária nacional, a Agro-
Pecuária CFM e a localidade 
visitada foi a da Fazenda São 
Francisco, em Magda, SP. Re-
cepcionados pelo gerente de 
pecuária da empresa, Tamires 
Miranda Neto, o grupo entrou 
em contato com o que vem sen-

do realizado em matéria pro-
dução de touros. A empresa já 
comercializou mais de 41 mil 
touros Nelore com Certifica-
do Especial de Identificação e 
Produção (CEIP), produzidos 
desde o início de seu projeto de 
melhoramento genético. Tudo 
começou no início da década 
de 1980 e, com estes números 
citados anteriormente, pode-
se entender que foram animais 
suficientes para cobrir mais de 
1 milhão de matrizes. O geren-
te informou que só em 2018 

foram comercializados 1.353 
reprodutores, sendo que nos úl-
timos dez anos a CFM atendeu 
aproximadamente 1 mil clien-
tes, em quase todos os estados 
brasileiros e o Paraguai.

“São números expressivos, 
que valorizam o nosso traba-
lho e, mais, comprovam que os 
touros Nelore CFM são efetiva-
mente melhoradores. Nenhuma 
marca alcança esse desempe-
nho se não gerar valor para os 
criadores, ou, no nosso caso, 
se não atender aquilo que eles 
buscam, eficiência reprodutiva 
e produtiva”, destacou Tamires 
Neto. O rebanho atual da CFM 
é de 30 mil cabeças, distribuí-
das em propriedades em São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e 
Oeste da Bahia.

Trouw Nutrition
Ainda no dia 14 os profissio-

nais conheceram um dos líderes 
globais em nutrição animal, a 
Trouw Nutrition, em Mirassol, 
SP, empresa do Grupo Nutreco. 
Recepcionada a comitiva pelo 
seu diretor executivo, Stefan 
Mihailov, foi apresentado seu 
inovador suplemento mineral, 
Dry Technology, produto que, 
mesmo molhado, mantém as 
suas qualidades nutricionais. 
Conforme o gerente de pro-
dutos para ruminantes, o zoo-
tecnista João Marcos Benatti, 
“essa inovação, presente na 
linha de suplementos minerais 
para bovinos de corte da mar-
ca Bellman, evita que a água da 
chuva, quando em contato com 
os produtos, dissolva ou lave os 
minerais presentes, permitindo 

>>>

Victor Campanelli

João Marcos Benatti, da Trouw, e os inovadores suplementos Dry Technology Tamires Miranda Neto

Fotos: Divulgação
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que os insumos continuem fare-
lados e mais homogêneos”. Em 
outras palavras, o consumo pe-
los animais não é prejudicado, o 
que determina o bom desempe-
nho dos ruminantes e rentabili-
dade para os criadores.

Durante a visita às insta-
lações da empresa pode-se 
ser conhecida internamente a 
Trouw Nutrition que tem sede 
na Holanda e está presente em 
28 países e conta com cerca de 
8 mil funcionários. No Brasil as 
fábricas estão localizadas nos 
estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

Central de Selagem
No epílogo desta jornada 

de camaradagem, conheci-
mento e muita informação, os 
profissionais puderam entrar 
em contato com a Central de 
Selagem de Vacinas, em Vinhe-
do, SP. A empresa tem como 
objetivo principal a autenti-
cação de selo holográfico de 
segurança em todos os frascos 
de vacina contra febre Aftosa 
produzidos no Brasil pelos la-
boratórios. Também são pre-
parados relatórios estatísticos 
para fornecer aos responsáveis 
pelo Plano de Erradicação da 
Febre Aftosa, com localização 
exata da utilização desta vaci-
na no País, separados por es-
tados e municípios, o que per-
mite controlar, com eficiência, 
o desempenho do Programa e 
corrigir possíveis falhas.

A Central é um serviço 
prestado pelo operador logís-
tico Armazéns Gerais Vinhedo 
(AGV), o qual, sob a supervisão 
do Sindicato Nacional da In-
dústria de Produtos de Saúde 
Animal (Sindan) e dos labora-

tórios veterinários, providencia 
selagem, armazenagem e entre-
ga da vacina.

Na ocasião, o vice-presiden-
te executivo do Sindan, Emilio 
Salani, destacou a preocupação 
com o fim da vacinação devido 
a questões de infraestrutura de 
barreiras, testes sorológicos e 
banco de vacinas. Neste contex-
to as perguntas mais frequentes 
são: os estados estão prepara-
dos para deixar de vacinar o 
gado? Sabem de suas respon-
sabilidades? As fronteiras estão 
protegidas?

Estas questões ficam em 
aberto e, segundo Salani, “dado 
a complexidade do Plano, a ge-
ografia brasileira, o tamanho 
do rebanho, a distribuição dos 
animais, a situação econômica 
e o momento político do País 
– devido ao início de uma nova 
gestão, nós consideramos que 
o Plano deveria ter início em 
2021”, afirmou e reiterou que o 
Sindan não é e nunca foi contra 
a retirada da vacinação, desde 
que sejam observadas as me-
didas preventivas e requisitos 
necessários para a aplicação do 
plano estratégico.

Nova proposta adia
suspensão da vacinação
Em reunião, no dia 27 de 

março, o Bloco I (composto pe-
los estados de Rondônia, Ama-
zonas, Acre, parte do Mato 
Grosso e Paraná), promovendo 
a regionalização do Plano Es-
tratégico do Programa Nacio-
nal de Erradicação da Febre 
Aftosa para o período de 2017-
2026, o resultado foi o adia-
mento da suspensão da vacina-
ção nos estados pertencentes 
ao Bloco para maio de 2020.

“Nesses dois dias de traba-
lho fizemos uma avaliação qua-
litativa dos serviços veterinários 
oficiais dos estados que com-
põem o primeiro bloco, obtive-
mos médio superior ao serviço 
geral, porém nos compromissos 
pactuados desde 2017 nós fica-
mos aquém do pacto, ou seja, 
situações basilares para enca-
minhamento da vacinação da 
febre aftosa para maio de 2019 
não teriam condições de serem 
atendidas”, explica o diretor 
geral da Agência de Defesa 

Sanitária Agrosilvopastoril do 
Estado de Rondônia (Idaron), 
Júlio César Rocha Peres.

O principal objetivo do pac-
to é o status livre de febre afto-
sa sem vacinação. Na avaliação 
feita durante os dois dias de reu-
nião entre órgãos, instituições e 
produtores do setor, incluindo 
representantes do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), ficou enten-
dida a necessidade de ajustes 
para os estados. “Tivemos al-
guns contratempos, entre eles 
o período eleitoral, que impos-
sibilitaram o cumprimento das 
ações pactuadas”, completa o 
diretor.

Com a nova análise, apenas 
em maio do ano que vem será 
feita a suspensão da vacinação, 
considerando a conclusão do 
que foi apontado como pendên-
cia. “Repactuamos o calendá-

rio, sob a necessidade de sermos 
reavaliados pelo Mapa. O pro-
grama é federal, capitaneado 
pelo Ministério com execução 
dos estados. As ações passam 
por questões legislativa, horário 
de funcionamento das agências, 
autonomia das ações das agên-
cias, e cerca de 10 delas fica-
ram pendentes, então decidimos 
em consenso encaminhar essa 
repactuação”, disse Júlio César, 
diretor da Idaron.

Segundo Júlio César, as 
ações pendentes influenciam 
diretamente no cumprimento 
do principal objetivo, que é a 
suspensão da vacinação contra 
a febre aftosa. “Para ser mais 
exato, a condição de status de 
livre de febre aftosa sem vaci-
nação está diretamente rela-
cionada ao tempo de resposta, 
ao estímulo de uma suspensão 
de caso de enfermidade vesicu-

lar, de mobilização, de atuação 
e identificação da suspeita, e 
foram esses quesitos que não 
foram cumpridos, inclusive com 
quadro técnico de quantitativo 
que tivemos uma baixa nos 
últimos anos, e ainda a rees-
truturação e investimentos na 
agência para o ano de 2019”. 
A decisão de adiamento é con-
sensual, colegiada, proposta 
pelo Mapa e prevista no Pla-
no Nacional de Erradicação de 
Febre Aftosa. 

No final, carne gourmet
O Road Show para jornalis-

tas do agronegócio foi encerra-
do no dia 15 de março com um 
almoço oferecido pela compa-
nheira de viagem, a zootecnista 
e empresária do site Território 
da Carne, Andréa Mesquita, 
em parceria com o pessoal da 
BBQ Company, em São Paulo. 
Na oportunidade, esta parceria 
permitiu a apresentação, com 
palestra de um dos proprietá-
rios do inovador restaurante, 
Roberto Barcellos, de informa-
ções sobre o mercado da carne, 
qualidade, a técnica dry aged, e 
claro, degustando alguns cortes 
em um clima de confraterniza-
ção, troca de experiências e des-
pedida do exitoso Road Show.

Nota: O jornalista do An-
gus@newS, com sede em Porto 
Alegre, RS, participou do Road 
Tour a convite da Texto Comu-
nicação Corporativa, de São 
Paulo, SP.Emilio Salani

Central de Selagem de Vacinas, em Vinhedo, SP

Evento finalizou com carne gourmet no BBQ Company

Fotos: Divulgação
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O 
Programa Carne Angus 
Certificada tem novo diri-
gente e novas metas. O pro-

dutor de Angus gaúcho Milton 
Martins Moraes Filho é o novo 
vice-presidente do Programa. 
Ele substitui a Reynaldo Titoff 
Salvador, ex-presidente da Angus 
e um dos criadores do Programa 
Carne Angus, o qual capitaneou 
durante mais de 10 anos.

Médico veterinário por for-
mação e pecuarista por vocação, 
Moraes Filho diz que dirigir esse 
programa é na verdade um gran-
de desafio. Questionado sobre o 
que pensa fazer com a nova mis-
são, começou elogiando toda a 
equipe da Angus e especialmen-
te do Programa Carne Angus. 
Reconheceu também o trabalho 
realizado pelos dirigentes ante-
riores, tanto da Angus como do 
Programa Carne Angus, argu-
mentando que a Associação Bra-
sileira de Angus e seu progra-
ma de carne de qualidade estão 
consolidados, ocupando posição 
de pioneirismo e de destaque no 
Brasil.

“A carne Angus é hoje reco-
nhecida tanto no Brasil como no 
exterior por sua alta qualidade. 
Temos conversado com gran-
des frigoríficos parceiros e eles 
confirmam a enorme demanda 
pela carne Angus, superando a 
oferta”, observa o dirigente, in-
formando que em 2018 foram 
abatidos 430 mil animais e que 
a meta principal agora é de atin-
gir um crescimento em torno dos 
10% neste ano”.

Criador de Angus experien-
te, Moraes Filho toca a Granja 
Mangueira Agropecuária S.A., 
em Santa Vitória do Palmar, RS, 
uma empresa familiar onde tra-
balha com cria, recria e engorda 
com a raça Angus. “Mandamos 
para o abate animais com 18/20 
meses de idade, com carcaças 
pesadas e corretas, com bom 
acabamento, cumprindo à risca 
as exigências do Programa Car-
ne Angus, do qual participamos 
desde seu início, há mais de 15 
anos”.

Mais produtores
A meta principal, segundo 

ele, é aumentar o número de pro-
dutores que entregam animais 
para abate no Programa. “Va-
mos intensificar a realização de 

Carne sob nova direção
reuniões e eventos Brasil afora, 
mostrando aos produtores to-
das as vantagens de participar e 
abater seus animais conosco. Ao 
mesmo tempo vamos trabalhar 
junto aos frigoríficos, mantendo 
e fidelizando o trabalho dos que 
já estão conosco e sempre bus-
cando viabilizar novas parcerias 
com essas indústrias, que são tão 
importantes para o nosso cresci-
mento”.

Milton Moraes Filho argu-
menta que a carne Angus tem 
hoje uma demanda acentuada e 
crescente, estando presente em 
vários restaurantes de todo o 
Brasil e também tem sido o des-
taque de promoções pelo País 
como churrascadas, que são a úl-
tima moda para reunir pessoas e 
confraternizar. Ele garante que o 
trabalho de certificação da carne 
Angus é meticuloso e realizado 
com grande competência e rigor, 
aliado a uma auditoria externa, o 
que agrega enorme credibilidade 
à qualificação do produto final.

“Este ano o bezerro (ternei-
ro) Angus estará ainda mais va-
lorizado, porque em 2018 43% 
dos abates do País foram de fê-
meas”, aponta.

Na área de exportações, ob-
serva que o Programa vai seguir 
sempre de olho em novos nichos 
para a carne Angus, uma vez que 
são mercados que remuneram 
muito bem e reconhecem a qua-
lidade dos cortes Angus produzi-
dos no Brasil. Por isso em 2019, 
representantes do Programa 
Carne Angus deverão estar pre-
sentes em feiras internacionais 
de alimentos pelo mundo, divul-
gando e fechando novos negócios 
para a carne Angus. A ideia é dar 
seguimento à parceria com o Mi-
nistério da Agricultura, a Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec) 
e Apex nessas ações internacio-
nais. 

“Nosso grande objetivo é 
conquistar mais produtores e 
frigoríficos parceiros pelo Brasil 
e assim incrementar significa-
tivamente a produção de carne 
Angus Certificada”, sintetiza e 
reafirma o novo dirigente.

Nova gerente nacional
O Programa Carne Angus 

também tem nova gerente nacio-
nal. A coordenadora do progra-

ma no Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina, a médica veterinária 
Ana Doralina Menezes, assumiu 
a gerência nacional no lugar de 
Fábio Medeiros. Ana Doralina 
pretende fortalecer o contato en-
tre o programa e os produtores, 
estreitando relacionamento de 
forma a embasar sua expansão. 
Por outro lado, também plane-
ja intensificar a interação e as 
ações com os parceiros do Pro-
grama e realizar um trabalho es-
truturado junto aos consumido-
res e movimentos voltados para 
o preparo da carne premium. 
“Conheço bem tanto a realidade 
do frigorífico quanto a do campo. 
Isso nos ajudará a unir as pontas 
para que todos construam resul-

tados melhores”, define ela.
Atuando no Programa des-

de sua criação, há 16 anos, Ana 
Doralina iniciou sua trajetória 
como certificadora de desossa 
em frigoríficos no interior do Rio 
Grande do Sul. De lá para cá, as-
sumiu a supervisão e a coordena-
ção de uma das regiões de maior 
importância em abate de cortes 
certificados. Correu o País re-
alizando palestras difundindo 
aos produtores as vantagens da 
participação no Programa, as 
qualidades da carne e da criação 
de bovinos da raça. “Eu tenho 
orgulho em assumir esse proje-
to porque realmente acreditei 
nessa ideia desde o primeiro dia. 
Sei que há grandes desafios pela 

frente e queremos galgar novos 
patamares levando em conside-
ração todo rico trabalho realiza-
do até aqui”, sintetiza a técnica.

Conheça a nova gerente
Ana Doralina Menezes é na-

tural de Santana do Livramento, 
na Fronteira-Oeste do Rio Gran-
de do Sul. Formada em Medicina 
Veterinária pela Universidade da 
Região da Campanha (Urcamp), 
em 2002, fez especialização em 
Gestão em Agronegócios pela 
mesma instituição e em Pro-
dução, Higiene e Tecnologia de 
Produtos de Origem Animal pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs). Atual-
mente, é professora na Urcamp 
na faculdade de Medicina Vete-
rinária, ministrando disciplinas 
relacionadas à carne. Morou du-
rante um ano na Nova Zelândia 
e, lá, teve o primeiro contato com 
programa de certificação inter-
nacional de carne Angus dentro 
de frigoríficos. Quando retornou 
ao Brasil, dedicou-se, ao lado de 
toda a equipe, ao trabalho de im-
plementação do Programa Carne 
Angus Certificada no Brasil.

A partir de março, a Marfrig ampliou sua 
produção de cortes, dentro do Programa Car-
ne Angus Certificada, da Associação Brasilei-
ra de Angus. Além de manter a ação nos qua-
tro estados brasileiros onde já realiza abates 
certificados - Promissão, SP, Mineiros, Go, 
Tangará da Serra, MT, e Bataguassu, MS, a 
companhia, também passou a certificar a pro-
dução de carne Angus nas unidades de Várzea 
Grande, MT, e reativou suas unidades de Bagé 
e de Alegrete, RS.

Visando manter relações duradouras com 
pecuaristas e parceiros de negócio, a Marfrig 
investe mais na Angus, que é considerada uma 
carne com qualidade superior e com excelen-
te aceitação no mercado nacional e interna-
cional. “A valorização da raça Angus vai ao 
encontro de nosso objetivo, que é dar acesso à 
proteína de qualidade a consumidores de todo 
o mundo”, argumentou Miguel Gularte, CEO 
da operação América do Sul da companhia. A 
ação inclusive faz parte do DNA da Marfrig 
que, através da National Beef, fornece a mar-
ca Angus Beef certificada nos Estados Unidos.

“A expansão dos abates reflete a preferên-
cia do consumidor pelos cortes Angus, uma 
vez que a carne produzida pela raça já se 
consolidou como referência de sabor, maciez 

Mais carne Angus no Marfrig
e suculência”, avaliou o presidente da Angus, 
Nivaldo Dzyekanski. “A carne que carrega no 
rótulo o selo do Programa Carne Angus Cer-
tificada tem a qualidade atestada por nossos 
técnicos, um padrão de acabamento diferen-
ciado e atende aos pré-requisitos da Associa-
ção Brasileira de Angus”, afirmou o dirigente.

Para o dirigente do Programa Carne An-
gus Certificada, Milton Moraes Filho, essa 
ampliação de abates nas plantas do impor-
tante parceiro Marfrig chega num excelen-
te momento para a Angus. “Este ano temos 
como meta principal alcançar um aumento de 
produção de 10%, e essa decisão com certe-
za vai alavancar nossos objetivos”, constata. 
Moraes Filho também projeta um aumento 
do número de produtores que abatem seus 
animais dentro do programa, tanto no Mar-
frig como nos demais frigoríficos parceiros, 
em todo o País.

Já para a gerente nacional do Programa 
Carne Angus, Ana Doralina Menezes, especial-
mente a reativação das plantas da Marfrig em 
Bagé e em Alegrete, RS, além do incremento 
em produção de carne Angus certificada, vai 
inserir no programa pecuaristas detentores de 
alguns dos mais qualificados rebanhos bovinos 
de sangue Angus do Brasil.

Milton Martins Moraes Filho

Fotos: Carolina Jardine

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

A 
Casa Branca Agropastoril, de Silvianópolis (MG), 
conquistou o título inédito de Grande Campeão da 
raça Angus, no início de Abril, no julgamento de An-

gus da Expolondrina. O touro PWM Temp TEICB2005 
Candelero, de Paulo de Castro Marques, já havia recebido 
o título de reservado no ano passado. O gerente da Casa 
Branca, Heitor Pinheiro Machado, ficou muito satisfeito 
com o desempenho dos animais apresentados e a trajetó-
ria do campeão. Já o criador Paulo de Castro Marques, 
proprietário da Casa Branca, assinalou que “esta foi uma 
importante conquista para o Angus Casa Branca, pois co-
roa o trabalho de duas décadas em uma exposição extre-
mamente disputada, que reuniu a melhor genética Angus 
da pecuária nacional”.

A fêmea Cayenne TESM024 Wide, box 30, do expo-
sitor Fazenda Reunidas Pansul, Fazenda São Marco, de 
propriedade de Rodolfo Bonfiglioli Neto, Itapeva (SP), 
recebeu o título de Grande Campeã. Segundo o gerente 
da pecuária da São Marco, Luciano Mundim de Carva-
lho, o resultado não surpreendeu, uma vez que ela já teve 
destaque em outras competições.

O animal Beethoven SM015 Candelero de São Mar-
co ficou com o título de reservado de Grande Campeão, 
e o terceiro melhor macho foi entregue ao animal Cash 
TESM030 Candelero de São Marco, ambos da Fazenda 
São Marco.

Nas fêmeas, a reservada de Grande Campeã foi o ani-
mal Verdana TEI68 Candelero, apresentada em parceria 
pela Verdana Agropecuária e Fazendas Reunidas Pansul; 
a terceira melhor, ficou com a PWM Alina TEICB2485 
Erica, do criador Paulo de Castro Marques, da Casa 
Branca.

Ao término do julgamento, o jurado sul-africano P. J. 
Budler pontuou o elevado nível dos animais em pista, que 
elevaram o patamar da disputa. Ao participar pela pri-
meira vez da feira, destacou que tinha noção da qualida-

O principal evento técnico promovido pela Angus na 
Expolondrina 2019 foi o curso de Seleção e Melhora-
mento, que contou com a presença de dezenas de alunos 
dos cursos de Medicina Veterinária e Zootenia da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Entre os palestrantes, 
o inspetor técnico Antonio Francisco Chaves Neto, que 
atua no Paraná, apresentou as noções práticas do me-
lhoramento genético para cruzamento industrial e apre-
sentou as vantagens do cruzamento Angus x Nelore, que 
gera um produto de excelentes resultados comerciais. O 
gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, assinalou 
a importância do manejo e controle da produção, atra-
vés da correta coleta de dados, controle de reprodução e 
nascimentos. O diretor da Angus e presidente do Conse-
lho Técnico da Associação Nacional de Criadores – ANC 
Herd Book Collares, Flávio Montenegro Alves, explicou 
como ocorre a escolha dos animais nos processos de 
seleção. Já o coordenador da Qualidade do Programa 
Carne Angus, Gabriel Beltrão, detalhou o projeto Carne 
Angus Certificada desde a sua criação aos dias atuais. 
Ressaltou a importância e os benefícios da certificação, 
que amplia a bonificação aos produtores, acima do va-
lor de mercado. Os participantes do evento degustaram 
cortes de carne Angus Certificada na Casa da Angus, no 
Parque de Exposições.

Os vencedores de Londrina
de dos animais, mas a exposição o surpreendeu. Em seus 
comentários de pista, afirmou que os exemplares tinham 
condições de competir mundialmente.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de An-
gus, Nivaldo Dzyekanski, o resultado é uma demonstração 
do excelente momento da raça no país. “Mostra que esta-
mos no caminho certo. Animais de excelente qualidade”, 
afirmou, parabenizando todos os competidores. Após o 
julgamento, os vencedores foram premiados em comemo-
ração na Casa da Angus na feira.

O 12ª Leilão Conexão Reconquista, realizado no iní-
cio da Expolondrina, teve pista limpa, com a venda de 15 
touros e 449 bezerros meio sangue Angus. A média dos 
touros foi de R$ 9.080,00. Na comercialização dos repro-
dutores, o faturamento atingiu R$ 136.200,00, enquanto 
que os cruzados somaram R$ 761.070,00.

Outra oportunidade de negócios foi o 8º Leilão Primor 
Rural e Convidados, que contou com a participação de ani-
mais certificados da raça Angus. Os exemplares da raça 

Angus eram da Fazenda Primor. Segundo um dos proprie-
tários, Paulo Roberto Parmegiani, existe uma procura mui-
to grande por animais 1/2 sangue Angus e os preços foram 
compatíveis com o mercado. Nas negociações, os machos 
atingiram média de R$ 7,12 por quilo; enquanto que as 
fêmeas atingiram R$ 6,48 por quilo.

Fotos: Devanir Parra/Angus

Curso de Seleção e 
Melhoramento

Grande CampeãoGrande Campeã

Reservado de Grande CampeãoReservada de Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea Terceiro Melhor Macho
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O 
equilíbrio e o potencial 
carniceiro renderam ao 
criador Frederico Fit-

tipaldi Pons, Cabanha Santa 
Ângela, de Uruguaiana, RS, o 
grande campeonato Angus da 
Exposição de Outono de Uru-
guaiana, finalizada em 26 de 
Abril. O touro de dois anos, 
Santa Ângela TEI 441 Unmis-
takable, já havia conquistado o 
título de terceiro melhor ma-
cho da Expointer 2018, mos-
trando seu potencial para este 
ano. As fortes chuvas e a pista 
enlameada do parque da Agro-
pastoril não tiraram o brilho 
da disputa, que teve uma fila 
final muito concorrida. O cam-
peão – resultado de embrião 
importado da Argentina - de-
verá ser preparado para a pista 
da Expointer 2019.

O reservado de grande cam-
peão foi o touro Reconquista 
2824 Candelero Bismarck, da 
Reconquista Agropecuária, de 
José Paulo Cairoli, de Alegrete, 
RS. O terceiro melhor macho 
foi o touro São Bibiano Insight 
7811, da Cabanha São Bibia-

Uruguaiana aponta campeões
no, de Antônio Martins Bastos 
Filho, de Uruguaiana (RS).

O jurado argentino Carlos 
Ojea destacou que a disputa 
na categoria Touros Dois Anos 
foi acirradíssima, mostrando 
qualidade de sobra em pis-
ta. “Não é fácil encontrar no 
mundo finais de julgamento 
de Angus machos consisten-
tes e em condições carniceiras 
desse nível”, constatou o jura-
do, pedindo palmas da plateia 
aos reprodutores. A faixa de 
grande campeão foi entregue 
pelo presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, e pelo presidente 
da associação argentina Al-
fredo Guzmán. “Tivemos aqui 
uma amostra de alta qualidade 
do rebanho Angus do Brasil”, 
afirmou Dzyekanski.

Fêmeas
Nas fêmeas, o grande cam-

peonato foi para a vaca Espini-
lho Priority 1615, da Estância 
do Espinilho, de Roberto Soares 
Beck, de Cruz Alta, RS. Apre-
sentada com cria ao pé, foi clas-

sificada por Ojea 
como um exem-
plar de grande 
beleza, equilíbrio 
e muito produ-
tiva. Já premia-
da como melhor 
terneira em Uru-
guaiana foi a me-
lhor novilha me-
nor da Expointer 

2018 e agora arranca o grande 
campeonato como vaca parida. 

A reservada de grande 
campeã foi a vaquilhona me-
nor Emperor Black 2953 Tel-
lechea, da Cabanha Tellechea, 
de Sérgio Bastos Tellechea, 
de Uruguaiana, RS. A terceira 
melhor fêmea da Expoutono 
de Uruguaiana é Reconquista 
MG 2867 Brasa Zeloso Cand, 
da Reconquista Agropecuária, 
de José Paulo Cairoli, de Ale-
grete, RS.

Grande Campeão

Grande Campeã

Reservado de Grande Campeão

Reservada de Grande Campeã

Rústicos
No julgamento de rústicos, 

realizado na manhã de sexta-
feira, a Cabanha Tellechea, de 
Sérgio Bastos Tellechea, de 
Uruguaiana, sagrou-se cam-
peã com lote de terneiras (tats. 
3061, 3045, 3041 e 3073). 
O segundo melhor trio é o do 
lote 2 (tats. TE3533, TE3529 
e TE3516) da cabanha Rincon 
del Sarandy, de Ignacio Telle-
chea, também de Uruguaiana, 
que também levou para casa o 

título de Melhor Fêmea PO com 
o animal de tatuagem TE3533.

Conselho de 
Administração
Durante a Exposição de 

Uruguaiana, José Roberto Pi-
res Weber foi eleito o novo 
presidente do Conselho de 
Administração, instância de-
liberativa de apoio à Direto-
ria Executiva. Weber sucede o 
criador Ângelo Tellechea, anfi-
trião da reunião.Trio Grande Campeão PO Fêmeas Rústicos 

A Casa Branca Agropastoril 
comercializou 53 machos e fê-
meas Angus no primeiro dia do 
seu Leilão Outono Casa Branca, 
dia 1º de abril, com transmissão 
ao vivo pelo Canal Terraviva, dia 
em que a oferta foi somente de 
Angus. O faturamento total foi 
de R$ 451.920,00. As vendas 
foram feitas para 16 comprado-
res de sete estados (MG, SP, RJ, 
PR, MS, TO e GO). O destaque 
ficou para a venda de um touro 
por R$ 23,8 mil.

No total, foram vendidos 11 
machos por R$ 131.600,00, 
com média superior a R$ 
11.963,00; e 42 fêmeas vendi-
das por R$ 320 mil, com média 

De 15 a 17 de maio, a Associação Brasileira de Angus 
promove a XIII Exposição Nacional de Rústicos Angus. 
Localizada nas instalações da Universidade de Santa Ma-
ria, RS,. a mostra está incluída no Ranking dos Exposi-
tores da Raça Angus. O jurado que atuará nesta edição 
da Nacional de Rústicos Angus será Juan Marco Berruti. 
O evento integra a programação do Encorte 2019, que se 
realiza tradicionalmente no Parque da UFSM.

A programação da Nacional de Rústicos prevê entrada 
dos animais no dia 15 de maio, até o meio-dia de 16/05. 
Às 17 horas do primeiro dia, a partir das 17 horas, re-
aliza-se o Curso de Seleção e Melhoramento. Os julga-
mentos iniciam às 14 horas do dia 17/05, com entrega 
de prêmios ao cair da tarde. As inscrições são isentas e 
podem ser feitas via internet, pelo login do criador. Mais 
informações pelo e-mail fomento@angus.org.br, ou pelo 
fone 51 3228.9122.

Casa Branca vende para Centro-Oeste e Norte
de R$ 7.714,00. O maior com-
prador foi Antônio Sposito, da 
Brasa Burger, de Santa Rosa 
do Viterbo, SP. Sposito adqui-
riu 25 matrizes. Já o lote mais 
valorizado foi o reprodutor 
PWM Timothy 2163 Tenspeed, 
adquirido por Leandro Crupe, 
de Goiás. 

“O Leilão Outono Casa Bran-
ca comprovou, mais uma vez, o 
grande interesse dos pecuaristas 
brasileiros por Angus de quali-
dade comprovada. Importante 
destacar que as vendas foram di-
recionadas para o Centro-Oeste 
e o norte do País, mostrando que 
os criadores usam cada vez mais 
a genética dessa raça fantásti-

ca para produção de bezerros 
pesados especialmente a partir 
de cruzamentos com Nelore. É 
a cadeia da carne bovina em ex-
pansão. E com alta produtivida-
de”, destacou o criador Paulo de 
Castro Marques, proprietário da 
Casa Branca.

O Leilão Outono Casa Bran-
ca teve sequência em 2 de abril 
com a venda de reprodutores e 
matrizes Brahman e Simental. 
O pregão teve transmissão ao 
vivo pelo Canal Terraviva. Mais 
informações no site www.casa-
brancaagropastoril.com.br, tels. 
(35) 3452-0828 e (11) 2362-
5350 ou Connect Leilões (www.
connectleiloes.com.br).

Nacional de Rústicos Angus
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O foco do corpo técnico da 
entidade, responsável pela ma-
nutenção dos padrões e pelo 
fomento da raça, é de alcançar 
mais territórios e pessoas, como 
também estar unida e total-
mente integrada às metas da 
Associação Brasileira de An-
gus. Este foi o tom da Reunião 
Anual dos Inspetores Técnicos 
da entidade, realizada em 18 de 
março, em Santana do Livra-
mento, RS.

Na reunião, o presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, fez 
questão da presença de toda 
a sua diretoria, e falando aos 
técnicos reforçou a importân-
cia dessa união e integração na 
equipe, para elevar ainda mais 
os padrões de qualidade dos 
animais para a produção de 

Integração na reunião anual dos técnicos
cortes Angus qualificados e uni-
formes nos vários frigoríficos 
parceiros do Programa Carne 
Angus Certificada em todo o 
Brasil. “Hoje muita gente está 
investindo em Angus, formando 
planteis e operando cruzamen-
tos industriais, e nós precisa-
mos estar presentes como for-
ma de conduzir corretamente 
esses projetos”, definiu Nivaldo. 
E sua visão, o sucesso do cria-
dor e do cruzador representa e 
faz crescer ainda mais a ótima 
imagem da raça dentro da pe-
cuária do País. 

Ao lado dos diretores Caio 
Vianna, Milton Moraes Filho, 
Ana Doralina Meneses, Luís 
Felipe Cassol, Márcio Sudati 
Rodrigues, Flávio Alves, Igna-
cio Tellechea e Katiulci Santos, 

Nivaldo Dzyekanski afirmou 
que “o corpo técnico é a linha 
de frente da associação. E sua 
atuação no mercado é a atitude 
mais importante para o sucesso 
da raça”.

Em seu pronunciamento, 
o presidente disse que a An-
gus precisa voltar-se para seus 
problemas de forma a avançar 
cada vez mais e atender as di-
versidades climáticas do Brasil. 
“Quem vai apontar as soluções 
para esses dilemas são vocês, 
que têm vasta experiência”, 
disse, dirigindo-se aos inspeto-
res técnicos. Citou ainda que a 
liderança da Angus está atrela-
da diretamente ao mercado e à 
demanda aquecida por cortes 
com sangue Angus. Lembrou da 
importância do Programa Car-

Prioridades das áreas técnica e de fomento

Marcio Sudati Rodrigues Luiz Felipe Cassol

C
onsiderando o crescimen-
to da raça e da genética 
Angus, tanto para o desen-

volvimento e formação de reba-
nhos puros, como para uso em 
cruzamentos, aumenta também 
a preocupação da Angus com a 
atuação de seu Conselho Téc-
nico, que determina e orienta, 
através dos inspetores técnicos 
credenciados em todo o Brasil, 
os rumos corretos para a sele-
ção da raça. Esta área está sob 
o comando do técnico e selecio-
nador de Angus Marcio Sudati 
Rodrigues. E as preocupações 
dele estão ligadas à área de fo-
mento, que agora está sob a res-
ponsabilidade do também téc-
nico e criador Felipe Cassol, e 
estão diretamente equacionadas 
com as metas da nova direção 
da entidade.

“Vamos nos dedicar à cons-
tante qualificação e valorização 
de nosso eficiente corpo técnico, 
e com a maior aproximação des-

te importante segmento com os 
demais setores da Angus. Vamos 
trabalhar de forma integrada 
com o Programa Carne Angus 
Certificada e a área de Fomen-
to, por exemplo, que são o cerne 
para o desenvolvimento da raça”, 
diz Sudati Rodrigues. Ele está fo-
cado na formação da população 
de referência brasileira e no start 
das avaliações genômicas, no in-
centivo às provas e programas 
que avaliem características de di-
fícil predição, como contagem de 
carrapatos e eficiência alimentar, 
assim como na pesquisa de possí-
veis doenças genéticas em Angus, 
além da manutenção crescente 
das avaliações de reprodutores 
para características de rendi-
mento e qualidade de carcaça 
através da ultrassonografia que 
vem seaconsolidando ano a ano. 
“Entendemos que é de suma 
importância estarmos atentos a 
todas as utilizações feitas pelo 
mercado da genética Angus e 
acompanharmos de perto todas 
as modernizações decorrentes 
desses usos”, definiu o dirigente.

Felipe Cassol diz que além 
de manter todas as ações que a 
diretoria anterior já vinha im-
plementando, vai centrar seu 

foco na realização de cursos de 
melhoramento genético em to-
dos as exposições da Angus e na 
implementação da nova raça Ul-
trablack, mostrando a raça aos 
criadores. “Teremos a primeira 
exposição de Ultrablack no Bra-
sil, durante a Expointer deste 
ano, uma mostra de terneiros 
rústicos”, antecipa Cassol.

Ele também destaca aten-
ção no fomento ao uso de ge-
nética nacional, fortalecendo 
vínculos com a pesquisa para 
aprimorar dados da raça, dei-
xando mais atrativos aos usuá-
rios de genética Angus. Para as 
exposições, Cassol anuncia que 
“vamos baratear custos para os 
expositores”.

Além de isentar as inscri-

ções dos animais nas exposições 
nacionais, é viabilizada ainda a 
entrada de animais com até 18 
meses com registro provisório, 
e na exposição este animal re-
cebe a vistoria técnica e o re-
gistro definitivo, tudo por conta 
da Angus. “Estamos premiando 
com dinheiro os campeões das 
exposições de argola e de rústi-
cos. Em Londrina e Uruguaiana 
distribuímos R$ 10.000,00 em 
prêmios, com recursos vindos 
de empresas parceiras, que nos 
deram o crédito e que gostaram 
muito da iniciativa”, anuncia 
Felipe Cassol.

Ultrablack
Já para o Conselho Delibera-

tivo Técnico da raça Ultrablack 

foi eleito presidente o veteriná-
rio Heitor Lutti Pinheiro Ma-
chado. Ele anunciou que o Con-
selho Técnico está se dedicando 
à formação de um corpo técni-
co visando a correta condução 
e a orientação desta nova raça 
junto aos criadores. “Vamos 
atuar orientando na seleção de 
animais e no treinamento espe-
cífico para as características da 
raça, a partir das atividades dos 
próprios inspetores técnicos da 
Angus”, diz. 

Ele acredita ser uma raça 
que tem grande potencial de 
crescimento no Brasil, que vai 
contribuir nos cruzamentos com 
mais rusticidade, adaptabilidade 
nas condições mais difíceis de 
clima e temperatura. 

“Para a Expointer já está 
programado o primeiro julga-
mento de Ultrablack rústico, 
que será muito mais uma exi-
bição e apresentação das qua-
lidades e usos da raça. E na 
medida que a raça for conquis-
tando mais criadores e elevan-
do o volume de animais, vamos 
ingressar com prova de efici-
ência alimentar, seguindo os 
mesmos caminhos do Angus”, 
sintetiza Heitor.

ne Angus – o maior programa 
de carne de qualidade do Bra-
sil - para maximizar o resulta-
do financeiro do pecuarista que, 
segundo ele, deve buscar cada 
vez mais a qualificação e a exce-
lência das carcaças que produz. 
“Precisamos ter sempre ferra-
mentas mais atualizadas, como 
o programa de ultrassonografia 

para a avaliações de carcaças, 
que é um serviço subsidiado pela 
Angus”. E destacou que os di-
videndos obtidos pela Angus em 
sua gestão serão revertidos para 
ações de fomento à excelência, a 
exemplo do encontro dos técni-
cos Angus, que, neste ano, tam-
bém integrou os coordenadores 
do Programa Carne Angus.

Foto: Carolina Jardine/Angus

Fotos: Divulgação/Angus
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PARCEIROS

Touro PregCheck Confiabilidade

ANGUS VALLEY 96 74%
AUTHENTIC 101 81%
BLASTER 103 76%
COMMANDO 103 91%
DAYDREAM 102 79%
DEACON 99 67%
DOUBLE VISION 102 83%
ELEMENT 97 76%
ENVISION 99 71%
FINAL ANSWER II 102 88%
FORTITUDE 99 82%
FULL POWER 100 92%
GLOBAL 100 73%
HOMEGROWN 103 68%
INNOVATION 101 71%
INSIGHT 100 68%
PLAYMAKER 100 79%
PRIME CUT 101 71%
PRIORITY 99 66%
RAINMAKER 98 77%
RENOWN 102 60%
RESOURCE 97 72%
ROUGHRIDER 100 69%
SCALE HOUSE 99 87%
SITZ LOGIC 101 73%
SOLUTION 97 77%
TEN SPEED 103 79%
TURNING POINT 102 70%
WALKER 104 98%

O
s dados de fertilidade 
para os touros de corte 
sempre foram muito im-

portantes para o mercado da 
Inseminação Artificial, princi-
palmente após o uso massivo da 
IATF. O método tradicional de 
análise de sêmen, que considera 
características como motilida-
de, vigor e morfologia espermá-
tica, nos dizem se o sêmen têm 
ou não, os parâmetros mínimos 
para ser liberado para os mais 
diversos usos: inseminação ar-
tificial convencional (com ob-
servação de cio), inseminação 
artificial em tempo fixo (IATF), 
transferência de embriões (TE), 
fertilização in vitro (FIV). Po-
rém sabe-se que o sêmen de 
distintos touros, mesmo com 
parâmetros muito parecidos, 
pode comporta-se de manei-
ra diferente in vivo, ou seja, no 
trato reprodutivo da vaca refle-
tindo em taxas de concepção 
variadas. Desta forma, alguns 
métodos para avaliação de fer-
tilidade de touros com sêmen 
congelado estão disponíveis no 
mercado. Na sua maioria eles 
comparam os resultados de ta-
xas de prenhez dos touros uti-
lizados em IATF e relacionam 
com uma maior capacidade de 
concepção.  

 A Genex sempre teve em 
seu DNA o pioneirismo e van-
guarda tecnológica. Seguindo 
esta tradição a empresa possui 
um método único na avaliação 
da fertilidade dos seus touros de 

A avaliação de fertilidade PregCheck™  
corte, chama-se PregCheck™. A 
metodologia utilizada é baseada 
na já consagrada forma de ava-
liação da fertilidade dos touros 
das raças leiteiras. Nos rebanhos 
leiteiros há um uso massivo de 

inseminação artificial e de sof-
twares de manejo reprodutivo, 
o que proporcionam a coleta de 
um grande número de dados com 
alta acurácia, o que muitas vezes 
é mais difícil de fazer em reba-

nhos de corte. Os dados são co-
letados nos grandes rebanhos de 
leite dos EUA, quando o sêmen 
dos touros de corte, são utiliza-
dos em vacas leiteiras de menor 
valor genético, e os diagnósticos 
de gestação são feitos aos 30-40 
dias e reconfirmados aos 60-80 
dias. Esses dados alimentam os 
programas de controle reprodu-
tivo e a Genex utiliza os resulta-
dos para avaliar a fertilidade dos 
touros de corte.

O Pregcheck™ não é uma 
DEP (Diferença esperada na 
progênie), mas seu princípio e 
utilização são muito parecidos, 
ou seja, os touros são compara-
dos entre si, por meio da mesma 
base de dados, inclusive com 
confiabilidade da informação, 
pois cada touro só terá sua posi-
ção no ranking divulgada com no 
mínimo 70% de confiabilidade, 
que para tanto serão necessários 
pelo menos 400 serviços. Outro 
fator importante: a avaliação da 
fertilidade do sêmen congelado 
é do touro em si e não deve ser 
utilizada para predizer a capaci-
dade reprodutiva de seus filhos 
ou filhas.  

Como utilizar o Pregche-
ck™? É um sistema de base 
100, ou seja, o valor 100 é a 
média. Cada ponto percentual é 
equivalente a 1% de diferença 
na taxa de concepção. Por exem-
plo, o touro A tem um Pregche-
ck™ 102 e o touro B um Preg-
check™ de 100, se espera que o 
touro A tenha uma taxa de con-

cepção 2% maior que o touro B. 
É importante lembrar que a 

fertilidade do sêmen congelado 
do touro na inseminação artifi-
cial não pode ser o único fator 
para se escolher um reprodutor. 
As DEPs são as ferramentas 
que nos mostram o potencial 
genético do reprodutor, que está 
totalmente relacionado com a 
capacidade da futura progênie 
em entregar melhores ou piores 
resultados produtivos. Devemos 
avaliar o impacto na rentabili-
dade da fazenda quando esco-
lhemos um ótimo reprodutor 
para fertilidade, porém com po-
tencial genético para ganho de 
peso medíocre e vice versa. O 
ideal é procurar o equilíbrio nos 
fatores que afetam a produtivi-
dade e rentabilidade da fazenda. 

Com a valorização dos pa-
râmetros de fertilidade do sê-
men congelado pelo mercado, 
a Genex Brasil ampliará o ban-
co de dados do Pregcheck™ 
com o lançamento, em abril 
de 2019, do novo software de 
coleta de dados reprodutivos 
chamado Reprocheck. Esse sof-
tware foi desenvolvido pela Ge-
nex e a GlobalGen a partir da 
análise de todos os programas 
existentes no mercado, buscan-
do as melhores funcionalidades. 
O Reprocheck estará disponí-
vel gratuitamente para nossos 
clientes e parceiros com o obje-
tivo de compilar dados e gerar 
informações para as tomadas 
de decisão nas fazendas.

Fomento à Avaliação de Carcaças

Para incentivar o uso da 
ultrassonografia para 
avaliação de reproduto-

res, visando aumentar a pro-
dução de carne de qualidade, 
a Angus está com inscrições 
abertas para o Programa de 
Fomento à Avaliação de Car-

caças. O programa, que já tem 
dez anos e é subsidiado pela 
Associação, funciona por co-
tas. Este ano foram liberadas 
2.600 cotas, 600 a mais que 
no ano passado. Cada criador 
é livre para inscrever quantos 
animais desejar, desde que te-
nham até 780 dias de idade 
(machos e fêmeas).

Para a coleta de infor-
mações e interpretação das 
imagens, segundo informa o 
gerente de fomento da Angus, 

Mateus Pivato, se o número 
de animais inscritos extra-
polar o número de cotas, o 
excedente será cobrado de 
forma proporcional entre os 

criadores. “É um programa 
fundamental para os plantéis 
produtores de carne”, garan-
te Pivato. O deslocamento do 
técnico é pago pelo criador, 
mas este valor é minimizado 
pelo roteiro estratégico, fa-
cilitando as visitas às várias 
propriedades.

Jaime Tarouco, da Ufrgs, 
lembra que para participar 
o criador deve estar no Pro-
mebo. “As interpretações da 
ultrassonografia vão gerar 

DEPs na área de olho de 
lombo, espessura de gordura 
subcutânea e intramuscular. 
Assim o produtor orienta sua 
seleção para melhorar a qua-
lidade da carcaça e da carne 
que produz”, destaca Tarou-
co.

Os animais que irão parti-
cipar do programa, machos e 
fêmeas, PO e PC, devem ter 
idade entre 12 a 26 meses , 
avaliados na desmama e ao 
sobreano pelo Promebo. 
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N
este verão os frequenta-
dores da praia de Atlân-
tida, no litoral norte gaú-

cho, tiveram a oportunidade de 
viver uma verdadeira experiên-
cia Angus. É a Marquês Angus 
Steakhouse, inaugurada em de-
zembro de 2018, que trouxe ao 
litoral um novo conceito de con-
sumo de carne Angus, contando 
com restaurante especializado 
e boutique de cortes de carne 
Angus certificada. As duas ope-
rações, que dividem o mesmo 
endereço (Av. Central, 1320), 
estão tendo uma excelente acei-
tação do público.

A cidade é considerada um 
ponto estratégico, próximo de 

Refogue a cebola na manteiga
Acrescente a moranga no fogo bem baixo com a panela tampada
Não coloque água no cozimento da moranga
Depois de cozida, faça um purê
Acrescente as nozes e misture
Coloque no prato a servir e despeje nozes por cima para decorar

Marquês Angus Steakhouse
várias outras praias muito bem 
frequentadas do litoral do Rio 
Grande do Sul, e apesar de re-
gistrar enorme movimento du-
rante os meses de verão, tem 
vida própria e é também muito 
frequentada durante todo o ano, 
com forte incremento nos finais 
de semana.

E um dos pratos que se des-
tacam no cardápio da casa, se-
gundo o proprietário, Cláudio 
dos Santos, é o purê de moran-
ga com nozes, que acompanha-
do de uma deliciosa picanha 
Angus, é uma ótima pedida.

A Marquês Angus Ste-
akhouse é uma parceria da 
Casa do Marquês com o Fri-
gorífico Silva e a Associação 
Brasileira de Angus. “Tínha-
mos uma expectativa positiva 
sobre esse novo e diferenciado 
ponto, mas o sucesso realmen-
te nos surpreendeu, superando 
em muito nossas metas”, disse 
o proprietário da Casa do Mar-
quês, Cláudio dos Santos.

O diretor comercial do Fri-
gorífico Silva (um dos parcei-
ros do Programa Carne Angus 
Certificada, da Angus), Gabriel 
Moraes, também aprovou a ini-
ciativa. Segundo ele, a empresa 
abate de 3 a 4 mil animais Angus 
por mês e o selo de certificação 
da Carne Angus agrega valor ao 
produto, que é reconhecido pela 
clientela. “São mais de 10 anos 
de parceria, uma das mais anti-
gas em atividade com o progra-
ma da Angus”, recorda Moraes. 
Já para a gerente nacional do 
Programa Carne Angus Certifi-
cada, Ana Doralina Menezes, a 
Steakhouse abre mais uma am-
pla janela promocional da carne 
Angus, aproximando o produto 
do consumidor, que é uma das 
importantes metas da Angus. 
Cláudio dos Santos também é 
responsável pelo restaurante 
da Casa da Angus na Expoin-
ter. "A ideia foi manter a ex-
periência da Expointer o ano 
todo", assinala. 

Picanha Angus Grelhada
ao Purê de Moranga com Nozes

ingredientes do Purê Modo de fazer o Purê
1 cebola picada
2 colheres de manteiga
2 morangas
Nozes Picadas a gosto
Sal a gosto

Prepare a picanha Angus ao ponto, na grelha

Cláudio dos Santos, 
Gabriel Moraes e a 

fachada da nova loja  
no Litoral Gaúcho 

Fotos: Divulgação




