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Uma feira com muito a comemorar

Nivaldo
Dzyekanski

A Expointer 2019 chega com novidades no
ar. Além da mostra de gado que tradicionalmente sempre abrilhanta esta que é a maior
exposição agropecuária da América Latina, a
Associação Brasileira de Angus traz para Esteio (RS) uma amostra dos primeiros animais
Ultrablack nascidos no Brasil. São 14 exemplares de três criatórios que ficarão expostos
nos bretes do gado rústico, passarão por julgamento e prometem chamar atenção dos visitantes. Curiosidade também entre os usuários
da raça, que já vislumbram na Ultrablack uma
opção excelente para cobertura das fêmeas F1
resultantes do cruzamento industrial no Brasil
Central.
As inovações que a Angus traz para a Expointer também ganham destaque na agenda
de promoção à carne. É o evento Ô Churras
Angus, que ocorrerá no primeiro domingo da
exposição e deve atrair amantes do assado de

qualidade em uma grande festa da gastronomia. A procura acelerada pelos ingressos já
indica que teremos um evento com casa cheia,
onde três frigoríficos parceiros irão servir
diferentes cortes de Carne Angus Certificada, um produto que, cada vez mais, conquista mercados e clientes fiéis. E entender o que
pensam esses novos consumidores também é
tarefa para uma associação de criadores que
está focada em produzir bem e com a qualidade que o mercado quer. Por isso, a agenda
da Expointer 2019 ainda inclui o Seminário
“Produção de Carne de Qualidade para todas
as gerações”, uma parceria com o Canal Rural
que reunirá gente que entende de carne e de
consumo.
Quem for até o estande da Angus no Parque de Exposições Assis Brasil ainda poderá
aproveitar nossos happy hours, onde não devem faltar Carne Angus e boa música. Além

O campo, meu escritório
Paixão pela
pecuária e pela raça
Angus. Assim é Luis
Felipe Cassol. Atual
vice-presidente
de Fomento da
Angus, selecionador
em sua Cabanha
da Corticeira,
empresário na
central Solução
Genética, técnico
de mão cheia e um
especialista na arte
da apresentação de
animais em pistas
de julgamentos.
Seu escritório?
O campo!
FOTO PREMIADA - Angus@newS publica fotos de profissionais, criadores e
leitores que apresentarem a raça Angus e o seu meio de uma forma inusitada.
Envie sua foto para: jornalangus@gmail.com

EXPEDIENTE

da esperada Noite do Hambúrguer, a casa também receberá show de Os Serranos.   
Outra novidade de 2019 será a entrega,
ainda durante a Expointer, das premiações do
Ranking Angus e do Mérito Genético 2019.
Depois de mudanças realizadas em 2018,
neste ano, o prêmio máximo da raça passa a
ser anunciado durante a exposição de Esteio,
como uma forma de reunir maior número de
criadores e festejar os resultados de um ano de
trabalho árduo de seleção. Esperamos todos
os nossos associados nessa grande Expointer,
que é a primeira da atual gestão, mas que carrega a tradição de congregar os expoentes da
pecuária em debates reflexivos e momentos de
confraternização.
Uma grande Expointer a todos!
Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Aftosa: vacinar ou
Os debates estão de volta, e a partir de agora tendem a
Fotos: Divulgação

Por Eduardo Fehn Teixeira

O

s especialistas observam
que o vírus não circula
mais e o País caminha
para a retirada da vacina contra a Aftosa em todos os estados brasileiros, a começar pela
região Sul. Desde 2007 Santa
Catarina é o único estado livre
de vacinação. Existe um grande
movimento para que o Brasil
seja declarado livre da Aftosa
nos próximos anos. O presidente da Associação Brasileira de
Angus, Nivaldo Dzyekanski,
acredita que o caminho será
o Rio Grande do Sul seguir o
Paraná, que ano que vem entra
num período de transição para
a retirada da vacinação.
O Comitê Científico da Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE) recomendou que
o Brasil seja reconhecido como
livre da febre Aftosa com vacinação aos 180 países integrantes da OIE. Com isso, 25 estados e o Distrito Federal tendem
a ser declarados livres da aftosa com vacinação pelo organismo internacional. O primeiro
passo foi diminuir a dose aplicada em cada animal. O Ministério da Agricultura e Pecuária
(Mapa) autorizou a redução da
dose da vacina contra a Aftosa
de 5 mililitros para 2 mililitros.
A dose reduzida deverá valer
neste ano, mas a partir da segunda fase de aplicação, que
sempre acontece no segundo
semestre, o principal objetivo
na mudança da vacina será a
injeção de menor volume de
óleo mineral, com consequente
redução de reações alérgicas
nos animais.
Mistérios
e lobbies
Todos os mistérios envolvidos no lobby da suspensão da

vacinação dos bovinos e bubalinos contra a Aftosa estão de
volta. Muitas reuniões reservadas estão acontecendo no cerne das entidades de criadores
de gado de corte para procurar
debater e até esgotar o assunto: seguir vacinando os animais
contra a temida Aftosa ou parar de vez?
Pois tudo está a indicar que,
seguindo as tendências do mercado e cedendo às pressões, na
maior parte invisíveis, e que envolvem também a suinocultura
e a avicultura, talvez em pouco
tempo a vacina contra a Aftosa
passe a ser algo que pertence
ao passado. E isso só não vai
acontecer se logo em seguida
da parada da vacinação surgir,
por aí, um surto da doença. Aí
a casa cai de vez, com a mesma história de prejuízos e incertezas se repetindo. Mas é
bom nem pensar na repetição
de uma catástrofe como essa,
que atingiu duramente em especial o Rio Grande do Sul.
Com o retorno do assunto,
os criadores de gado estão receosos, e basicamente a maior
parte das lideranças não querem se comprometer ao opinar
de forma objetiva sobre o assunto. A até bem pouco tempo,
os pecuaristas eram unânimes
em afirmar que seria um grande erro e muito arriscado parar de vacinar o gado, porque
afinal a vacina não interfere
em nada tanto no mercado de
carnes interno quando nas exportações, e seus custos são
pequenos comparados aos benefícios proporcionados pela
segurança representada pela
vacina. E sobre parar de vacinar, os mais atilados de pronto
perguntam: a quem isso interessa?

À medida que se aproxima
a data do status de "livre de
aftosa sem vacina", Brasil
discute riscos e vantagens
“Eu quero vacinar
meus animais”
Um dos mais destacados
selecionadores de Angus brasileiros, o paulista Paulo de Castro Marques, chegou a publicar
no jornal Angus@newS um artigo com sua assinatura, com o
título: “Eu quero vacinar meus
animais contra a Aftosa”. O
proprietário da Casa Branca
Agropastoril não questiona
a proposta do fim da vacinação, mas questiona a maneira
como o processo estará sendo
conduzido, com a intenção de
acelerar a decisão de parar de
vacinar. “Será que somente a

economia do custo da vacinação ao ano é suficiente para
eu arriscar a sanidade de meu
rebanho contra uma doença
traiçoeira como a Aftosa? Não
estou convencido!”, sentencia
o pecuarista. E ele diz mais:
“Sem a vacinação dormirei
preocupado com a segurança
sanitária de meus animais. E
hoje, a vacinação é exigida por
lei. Mas depois da parada, se
você vacinar, será punido pela
mesma lei”.
Paulo Marques usa vários
outros argumentos questionando a retirada da vacinação, e diz que são muitas per-

guntas sem respostas claras...
Ele observa que o programa
de vacinação obrigatória dos
rebanhos bovinos e bubalinos
brasileiros contra a febre Aftosa é uma das melhores iniciativas da pecuária nacional para
impedir o aparecimento de
uma doença que, comprovadamente, causa sérios prejuízos
econômicos para os criadores
e irreparáveis danos à imagem
do Brasil como fornecedor de
carne bovina.
A febre Aftosa é infecciosa e com alto potencial de
transmissão entre os rebanhos.
Hoje, a exemplo do Rio Grande
do Sul, o Paraná é considerado
área livre de Aftosa com vacinação. E alcançaria o status
de área livre de Aftosa sem
vacinação, a partir de 2021
(querem antecipar essa data),
juntamente com Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Por que então o governo quer
antecipar o fim da vacinação
no Paraná de forma isolada
para novembro deste ano?
Essa é uma questão que preocupa seriamente a Sociedade
Rural do Paraná, pesquisadores, produtores e cerca de 40
entidades só no estado paranaense. E como ficam os grandes
riscos que se avizinham?
Para o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio
de Oliveira Sampaio, o plano
nacional de suspensão da vacinação levou em consideração
critérios técnicos, estratégicos,
geográficos e estruturais. Suspender a vacinação exige responsabilidade, principalmente
na área de fiscalização nas dezenas de postos existentes nas
divisas. Hoje, no Paraná, o estado tem cerca de 160 fiscais
contratados para essa função.
São 33 postos que trabalham
em três turnos de 8 horas, em
regime de 12h por 36h durante
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não? Eis a questão!
se intensificar, especialmente nos estados do sul do Brasil
o ano. Isso demanda um total
de 8 fiscais por posto. Considerando férias e folga semanal,
seriam 10 fiscais por posto, totalizando 330 fiscais. Os déficits em praticamente todos os
setores do serviço público são
marcantes. Será que o Paraná,
assim como o Rio Grande do
Sul, estão preparados para arcar com novas contratações de
técnicos de imediato?
Medida
arriscada
Já Afrânio Rossi Brandão,
presidente do Conselho de Administração da SRP, sustenta
que o Paraná não é autossuficiente na produção da pecuária de corte. Assim, suspender
a vacinação impedirá a entrada de animais de outros estados, já que não terão o mesmo
estatus sanitário. “Estamos
diante de uma medida arriscada, que além de não aumentar em nada os ganhos para o
produtor rural, pode, isso sim,
prejudicar a pecuária em todo
o Estado e região. Um desastre
que afetará economicamente
toda a cadeia produtiva, gerando desemprego e sérias consequências negativas para produtores, para o aprimoramento
genético dos animais, para a
indústria, o comércio e para os
consumidores em geral. Então

Bernardo Todeschini

por que antecipar a parada da
vacinação, se falta tão pouco
para a implantação do calendário nacional?”, questiona o
dirigente.
Nivaldo Dzyekanski observa que a lógica pra o Rio Grande do Sul será seguir o que
fará o Paraná. Porquê? Para
não ficar isolado do Brasil. “E
pelo que tudo está a indicar, o
Paraná no próximo ano já não
fará mais vacina, e será declarado como zona de transição.
Mas ainda existem muitas incertezas. O tema permanece
em franco debate, aqui no Sul
e Brasil afora...”, pontua o
presidente da Angus.
No RS, não há
focos desde 2001
Na mesma balada argumenta o auditor fiscal federal
agropecuário e atual superintendente federal do Ministério
da Agricultura gaúcho. O veterinário Bernardo Todeschini
começa afirmando que quando
a enfermidade não é existente, não há a necessidade da

vacinação. Segundo ele, desde
2001 nada acontece, nenhum
foco. Há mais de 15 anos o cenário está limpo no Rio Grande do Sul e a partir do ano 2
mil o Brasil se reposicionou de
forma marcante no mercado
internacional, com destaque
para o ano de 2005. E a suspensão da vacina vai valorizar
também as exportações de animais vivos. O superintendente
do MAPA lembra que há 20
anos a recuperação do estatus quando do surgimento de
algum foco da doença levava
cerca de dois anos, e na atualidade isso é possível em três,
no máximo em seis meses apenas. E tudo está a indicar que
rapidamente não haverá mais
vacinação contra a Aftosa no
estado gaúcho.
O Brasil vacinou 98,34%
do seu rebanho de bovinos e
búfalos na primeira etapa de
campanha contra a febre Aftosa, informou o Ministério da
Agricultura, em nota. Do rebanho de 197 milhões de bovinos
e búfalos de todas as idades

raima, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul vacinarão o
rebanho de todas as idades.
O Paraná prossegue suas
ações para que não se vacine
mais o rebanho na campanha
de novembro, mudança que
dependerá do atendimento de
As etapas
ações pendentes e que estão
do programa
Somente os Estados do previstas no plano estratégico
Amapá e Santa Catarina (que do Pnefa.
A programação para que
não vacinam mais o rebanho)
ficaram fora da primeira eta- cada estado deixe de vacinar
pa. O Amapá aplica a vacina seus animais é a seguinte: os
em todo o rebanho no segundo estados foram divididos em
semestre. A cobertura vacinal blocos e definida uma agen“foi satisfatória”, de acordo da fracionada entre maio de
com a chefe substituta da Di- 2019 e junho de 2021 para
visão de Febre Aftosa do Mi- que todos os estados brasinistério da Agricultura, Ana leiros estejam livres da vaVidor. A porcentagem alcança- cinação, conforme segue:
da atinge os índices estabele- Bloco 1 - Acre e Rondônia cidos pelo Programa Nacional Fim da vacinação: maio/2019
de Erradicação e Prevenção (*alterado para novembro de
da Febre Aftosa (Pnefa). 2019);
A segunda etapa de vacina- Bloco 2 - Amazonas, Amapá,
ção está programada para Pará e Roraima - Fim da vaciocorrer a partir do dia 1º de nação: junho/2020
novembro, quando deverão Bloco 3 - Alagoas, Ceará, Maser imunizados os animais ranhão, Paraíba, Pernambuco,
jovens. Só Acre, Amapá, Ro- Piauí e Rio Grande do Norte Fim da vacinação: junho/2020;
Bloco 4 Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Sergipe, São Paulo e Tocantins - Fim da vacinação: junho/2021;
Bloco 5 - Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná e Rio
Grande do Sul - Fim da vacinação: junho/2021.
Santa Catarina já é estado livre sem vacinação desde
2007, e já são 10 anos do reconhecimento internacional
do estado catarinense como
zona livre de febre Aftosa
sem vacinação. A entrega do
certificado pela Organização Mundial da Saúde – OIE
ocorreu em 25 de maio de
2007, sendo Santa Catarina
o único estado brasileiro com
essa certificação.
previstos para serem vacinados, foram imunizados 193,7
milhões. Os Estados do Acre,
Paraná e Espírito Santo vacinaram apenas os animais de
até 24 meses.
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Na vanguarda da
sustentabilidade
Fotos: Carolina Jardine/Angus

O Selo Angus Sustentabilidade
vai identificar os cortes de carne
Angus certificada, atestando que
a carne é produzida dentro de
rígidas normas sustentadas por
cinco pilares: a sustentabilidade,
a responsabilidade social, a
rastreabilidade, a sanidade
e a biossegurança
Por Eduardo Fehn Teixeira

S

eguindo as tendências
internacionais e se posicionando novamente
na liderança em termos de
produção de carne de qualidade em escala no Brasil, o
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileiras de Angus, dá mais
um passo à frente, mantendo
a vanguarda em sua área de
atuação. Agora o maior programa de carne de qualidade
do Brasil lança um projeto
baseado na sustentabilidade
da produção. Muito mais que
uma tendência, um modismo,
a sustentabilidade passa a ser
a razão de existir de uma propriedade rural, considerando
que os recursos naturais são
finitos. Por isso muitos produtores já estão encontran-

do caminhos naturais para a
produção sustentável. Afinal,
a propriedade rural não se
resume à carne, e sim a um
ecossistema frágil que, quando corretamente manejado,
gera mais e mais riquezas,
num caminho sem volta.
Estamos falando do projeto Angus Sustentabilidade,
um novo selo, lançado pela
Angus em junho desde ano
durante evento no Grupo
ARG, parceiro do Programa
Carne Angus em Belo Horizonte, MG. E a exemplo do
Programa Carne Angus, será
auditado pela certificadora
alemã Tüv Rheinland.
O chamado Selo Angus
Sustentabilidade deverá ser
estampado nos cortes de carne Angus certificada, ates-

O Selo Angus Sustentabilidade,
lançado em MG, deverá ser
estampado nos cortes de
Carne Angus Certificada

tando que a carne é produzida dentro de rígidas normas
baseadas em cinco pilares:
sustentabilidade, responsabilidade social, rastreabilidade,
sanidade, bem-estar animal
e biossegurança. A intensa
movimentação do mercado
da carne, com sua competitividade em termos de produção e qualidade de produto
final, vem exigindo atenção e
agilidade de todos os elos do
processo. As novas correntes
de comportamento de consu-

mo, que trazem em seu bojo
os cuidados com o meio ambiente, tem demandado criatividade e inovação por parte
da cadeia produtiva. E o projeto Angus Sustentabilidade é
parte desta nova estratégia.
Compromisso dos
pecuaristas Angus
“O Selo Angus Sustentabilidade é uma forma de
atestar um compromisso
que os pecuaristas da raça
têm com o meio ambiente e

Nivaldo Dzyekanski, presidente da Associação Brasileira de Angus

seus animais”, sintetiza o
presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski. Segundo ele,
quem trabalha no campo
sabe que é impossível operar
com pecuária sem respeito ao
ecossistema e à vida.
“Não podemos conceber
uma pecuária que não se preocupe com a qualidade de
vida dos animais e com o meio
ambiente, porque as práticas
corretas na propriedade são
essenciais para o incremento
de produtividade e para a sobrevivência da própria atividade. O Selo Angus Sustentabilidade é uma chancela para
o trabalho que, sabemos, já é
realizado por muitos no País.
O diferencial é que a Angus
condiciona as propriedades a
se submeterem a uma rígida
auditoria para o uso do selo
nos rótulos da carne, como
uma garantia a mais a esse
consumidor que quer mais informações sobre a produção

>>>
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dos alimentos que adquire e
consome. Acredito que, agora
com o lançamento do projeto e com a homologação do
protocolo pelo Ministério
da Agricultura, o selo Angus Sustentabilidade só tem
a crescer pelo Brasil. Ainda
neste segundo semestre, esperamos já ter novas empresas
parceiras habilitadas e auditadas”, diz o presidente da
Angus.
Em todo o Brasil o Programa Carne Angus Certificada conta com 17 indústrias
frigoríficas parceiras que
operam 40 plantas de abates de animais fornecidos por
mais de seis mil produtores
participantes.
Regras rígidas,
com auditoria
Para ter a propriedade
homologada, Nivaldo explica
que o produtor precisa atender às regras do protocolo
exclusivo firmado pela Angus, um documento baseado
em normas internacionais de
biossegurança, boas práticas
de produção, responsabilidade social e sustentabilidade. Sendo que a propriedade deverá ser auditada pela
empresa alemã TÜV Rheinland. “Temos convicção que
esse é um investimento que
trará retorno porque está alinhado às novas tendências de
consumo que, em breve, serão
essenciais para quem trabalha no agronegócio. Nossa estimativa é que a carne Angus

com o selo Sustentabilidade
atinja valorização 10% superior nas gôndolas, mas isso
é apenas uma projeção. Cada
empresa trabalhará com o
produto de acordo com sua
estratégia comercial”, argumenta o presidente da Angus.
Na ótica do consumidor,
Nivaldo acredita que é uma
tendência clara de consumo.
“Os consumidores cada vez
mais querem saber de onde
vêm os alimentos que consomem e como eles foram produzidos, para saber se eles
estão de acordo com sua filosofia de vida e de produção
e consumo. Claro que nunca
iremos agradar a todos e nem
é esse nosso objetivo. O que
buscamos é ter um atestado
que comprove e certifique o
processo com transparência.
Para que o consumidor que
compra a carne Angus saiba
efetivamente que o que está
no rótulo é realidade. Essa
é a essência do Carne Angus,
um projeto com rígidos critérios e auditado com seriedade. Esse é o segredo da nossa
excelência”, detalha o dirigente. E segundo ele, a Angus já está recebendo vários
pedidos de várias indústrias
parceiras para passarem a
operar com o selo Angus Sustentabilidade. A ideia é que,
já neste segundo semestre,
tenhamos mais propriedades
certificadas, o que nos permitirá estampar o selo em marcas de carne Angus de mais
frigoríficos Brasil afora.
O start
em Minas
O projeto piloto do Angus Sustentabilidade foi desenvolvido
primeiramente
em parceria com a Fazenda
Santa Mônica, propriedade
do grupo frigorífico mineiro ARG. A empresa, que deu
início à produção de carne

Além de garantir um produto
saudável e de qualidade, o selo
sustentabilidade poderá gerar
produtos com valor agregado

Lançamento do selo sustentabilidade com o Grupo ARG, em Minas Gerais

Angus certificada há pouco
mais de um ano, é a primeira
do Brasil a adotar a novidade, e tem como meta ofertar
ao mercado 500 toneladas de
carne Angus ao mês. O grupo
ARG investiu R$ 20 milhões
em linha exclusiva de desossa do Frigorífico Dimeza, em
Contagem, MG. E a produção comercializada advém de
duas fazendas que, juntas, somam 60 mil cabeças de gado
selecionado a partir de cruzamentos Angus/Nelore.
Após o piloto em Minas
Gerais, o selo Angus Sustentabilidade deve ser incorporado por outras linhas de corte
Angus no País nos próximos
meses. Segundo a gerente
nacional do Programa Carne
Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, a tendência é
que o selo Angus Sustentabi-

lidade ganhe força nas principais empresas parceiras que
operam com o Carne Angus
no País. “Estamos atendendo
a novas correntes de comportamento de consumo. As famílias buscam mais informações sobre os produtos que
adquirem, querem a garantia
de que a carne que consumem
não agride ao meio ambiente e é produzida dentro das
mais rígidas normas de responsabilidade social, sanidade, bem-estar animal, entre
outros quesitos”, aponta.
Cara Preta
A aposta do Grupo ARG
na raça Angus embasa o conceito da sua nova linha de
carnes que leva a marca comercial de Cara Preta, recém
lançada no mercado. “Nosso
destaque são os animais An-

Carne Cara Preta, do Grupo ARG, Minas Gerais

gus superprecoces, abatidos
entre 12 e 14 meses, resultado de uma seleção rigorosa para oferecer ao mercado
a melhor carne do Brasil”,
observou o diretor de Agronegócios do Grupo ARG, Vitoriano Dornas Neto. A ideia,
conforme explica, é focar no
mercado de food service e
boutiques de cortes especiais
de carne gourmet.
As metas são audaciosas
e, em janeiro de 2020, o grupo quer atingir a marca de
750 toneladas/mês. “Estamos investindo forte em todas as etapas da produção, da
seleção genética até a indústria, para ter a melhor carne
do Brasil”, prospecta o dirigente.
Regramento em
todas as etapas
O regramento da certificação é regido por protocolo
da Angus, que tem o dever de
selecionar e credenciar propriedades aptas e assegurar
o cumprimento das regras de
enquadramento na área da
produção sustentável. Para
isso, a Angus está destinando técnicos para acompanhar
os processos produtivos nas
propriedades
credenciadas
e também para orientar os
pecuaristas sobre boas práticas de produção, e só após
cumpridas as exigências estas
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da cresce a cada dia.

propriedades poderão ser auditadas por uma empresa internacional de terceira parte
e receberão o selo do Programa Angus Sustentabilidade.
“É fundamental enfatizar que o Carne Angus é único programa brasileiro que
passa pela auditoria de uma
certificadora externa, garantindo a conformidade das
etapas que realizamos dentro
da indústria, até a saída do
produto, e com este selo mais
uma etapa se soma a esta
chancela”, destacou o diretor
do Programa Carne Angus,
Milton Moraes Filho. Segundo ele, a previsão é que o selo
Angus Sustentabilidade agregue um valor adicional em
torno de 10% em relação aos
cortes Angus convencionais.
E a valorização desta carne
sustentável na área de exportação é algo tido como certo
e desejado pelos mercados
compradores, onde a deman-

Exigências
Para receber o Selo Angus
Sustentabilidade, é preciso
que as propriedades rurais
sigam rigorosamente as normativas previstas no protocolo da Associação Brasileira
de Angus. O texto determina
como exigências básicas para
o recebimento de selo: animais 100% rastreados, com,
no mínimo, 50% de sangue
Angus; propriedades rurais
independente do sistema de
criação; padrões e critérios
de sustentabilidade, responsabilidade Social, biossegurança e sanidade, atestados
por auditoria externa.
Dando Ibope
Entre os dias 10 e 12 de
julho, em São Paulo, SP, na
McDonald’s Hamburger University, o novo projeto Angus
Sustentabilidade foi aplaudido por delegações de mais
de 17 países participantes do
evento Latin America Sustainable Beef Vision Summit. O
seleto encontro reuniu grandes empresas do setor de
alimentação para discutir o
cenário e os desafios a médio
e longo prazos da produção
sustentável de carne bovina

Carne Angus é único
programa brasileiro que
passa pela auditoria de
uma certificadora externa

Milton Moraes Filho

na América Latina. Na tradução, o Encontro Latino-Americano de Carne Sustentável
foi promovido pela Mesa Global para a Carne Bovina Sustentável na América Latina e
pelo Grupo de Trabalho Brasileiro para Pecuária Sustentável (GTPS), com o apoio
da Arcos Dorados (leia-se
McDonald’s) e da Agenda
Global para Pecuária Sustentável.
Reuniu lideranças do
Brasil, Argentina, Paraguai,
Colômbia, México, Estados
Unidos, Europa e Ásia. Após
uma manhã de reuniões que
debateram os rumos da produção sustentável, a gerente
do Programa Carne Angus,
Ana Doralina Menezes, ressaltou que a certificação
apresentada pela Angus é a
primeira do gênero auditada
por uma empresa externa, o
que confere alta credibilidade
a todo o processo. “A parceria com a certificadora alemã
Tüv Rheinland é nosso grande diferencial, porque permite
uma auditoria detalhada dos

Ana Doralina Menezes e Vitor Matias Moreira, no Sustainable Beef Summit

processos realizados em cada
etapa desde a propriedade”,
ressaltou ela no importante
evento especializado, lembrando que um trabalho similar já é realizado com toda
a carne certificada dentro do
Programa. O diferencial, explicou ela, é que, para receber
o selo Angus Sustentabilidade, os cortes precisam vir de
propriedades que tenham se
submetido a uma auditoria
focada em boas práticas de
Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Rastreabilidade, Sanidade e Biossegurança.
Na apresentação em São
Paulo, o projeto do novo selo
Angus Sustentabilidade foi
recebido com destaque pelas lideranças da pecuária da
América Latina, e no encontro a degustação da carne Angus Certificada, proveniente
da nova linha de carnes Cara
Preta, que pertence ao Grupo
ARG, parceiro do Programa
Carne Angus em Minas Gerais, foi atração especial aos
presentes.
Exemplo a
ser seguido
De acordo com o consultor do GTPS, Gustavo Faria,
a participação da Angus no
evento foi de grande importância para servir de exemplo
para outras associações, mos-

trando a sua visão do uso de
indicadores de sustentabilidade na produção de uma carne
de qualidade, item tão valorizado pelo consumidor brasileiro. “Tivemos o privilégio
de poder compartilhar esta
experiência, com a degustação do chorizo proveniente
do Grupo ARG e certificado
pela Associação Brasileira de
Angus”, declarou o consultor.
Segundo ele, o GTPS é a
mesa redonda multi stakeholder brasileira que congrega
toda a cadeia de valor da
carne bovina, desde os produtores e suas associações,
passando pelas empresas de
insumos e serviços, frigoríficos, varejo e restaurantes,
sociedade civil e instituições
financeiras, além de instituições acadêmicas, de pesquisa
e agências governamentais.
“O GTPS é um fórum onde
grandes temas relativos à pecuária sustentável são debatidos e trabalhados através de
comissões sempre com base
em ciência considerando os
princípios da melhoria contínua”, explica Gustavo Faria,
engenheiro agrônomo e consultor de Desenvolvimento
Sustentável para o GTPS.
Neste sentido, foi lançado o Guia de Indicadores da
Pecuária Sustentável (GIPS)
que levou dois anos para ser
desenvolvido e é uma ferra-
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a manutenção da atividade
para as futuras gerações.

menta para que os pecuaristas foquem esforços na sustentabilidade do seu negócio
considerando o tripé econômico, social e ambiental.
(recomendável entrar no site
www.gtps.org.br).
Faria fala também sobre
as vantagens do pecuarista
em obter o Selo Verde e se
agregar ao programa de sustentabilidade: o Selo Verde
usa, entre outros, os critérios
e indicadores desenvolvidos
pelo GTPS para avaliar e
certificar os pecuaristas, e esses produtores estarão implementando ferramentas e boas
práticas aceitas por toda a
cadeia, melhorando a gestão
da sua propriedade e produzindo uma carne de altíssima
qualidade e ambientalmente
correta. Essa demanda vem
do mercado consumidor e o
pecuarista que se agregar
ao programa poderá acessar
nichos de mercados mais diferenciados e contribuir com

Gabriel Serber, da Arcos Dorados

Arcos Dorados
No mesmo evento, a Arcos Dorados, maior franquia
independente do McDonald’s
no mundo, com 2,2 mil lojas,
anunciou que vai ampliar a
compra de carne produzida
por meio de práticas sustentáveis. Desde que começou a
investir nessa frente, há três
anos, a companhia já quadruplicou o volume de proteína advinda desse modelo de
pecuária. O anúncio foi feito
pelo Diretor de Compromisso Social e Desenvolvimento
Sustentável da Arcos Dorados, Gabriel Serber, durante
o primeiro Summit de Carne
Sustentável da América Latina (Latin American Sustainable Beef Vision Summit), promovido pela GRSB (Global
Roundtable for Sustainable
Beef) e sediado na Hamburger University, em São Paulo.
Produzir, Conservar
e Incluir - o PCI
Na mesma balada, o governo do estado do Mato
Grosso lançou na Convenção
do Clima realizada em Paris
em 2015, a estratégia: Produzir, Conservar e Incluir.
Para a implementação da
estratégia, foi criado o Comitê Estadual da Estratégia:
Produzir, Conservar e Incluir
– CEEPCI, com o objetivo de
captar recursos para o estado
de Mato Grosso, tendo como
meta a expansão e aumento da eficiência da produção
agropecuária e florestal, a
conservação dos remanescentes de vegetação nativa,
recomposição dos passivos
ambientais e a inclusão socioeconômica da agricultura
familiar, entre outros.
Segundo o diretor executi-

Programa Sustentabilidade
surge das crescentes
preocupações com o meio
ambiente e desmatamento

vo do programa PCI, Fernando Sampaio, desde seu lançamento em 2015 até o final de
2018, inúmeras ações foram
realizadas e, com isso, a PCI
pode oferecer a Mato Grosso
um instrumento de captação
e gestão de recursos, independentes de ciclos políticos,
transparente e eficiente na
implementação de programas
e projetos.
Sampaio diz ainda que o
programa Angus Sustentabilidade surge graças as crescentes preocupações com o
meio ambiente, especialmente
a questão do desmatamento
em função do desenvolvimento horizontal da pecuária, que
hoje está restrita a uma área
específica. “O Brasil, por outro lado sofre um controle e
restrições de ordem sanitária”, explica. Também outro
fator diz respeito às indústrias que buscam garantias
quanto a origem da carne.
“Em última análise, a questão da sustentabilidade faz
parte da pressão comercial”,
aponta o executivo.
Para Sampaio é difícil
destacar inicialmente as vantagens do selo verde, mas
diz que haverá um ganho em
termos de gestão da propriedade, e quem já está mais
avançado neste processo verá
os resultados positivos na
implantação desta nova sistemática de produção. “Podemos pensar que este é um
avanço e as vantagens serão
observadas mais adiante. Devemos pensar sempre numa
melhoria continua e necessá-

Fernando Sampaio, executivo da PCI

ria”, diz o diretor da PCI, que
tem experiência internacional
e que por muitos anos atuou
junto à Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras
de Carne (Abiec), entre outras atividades.
Sustentabilidade,
fator essencial
Para o gerente executivo
de sustentabilidade da Minerva Foods (empresa parceira do Programa Carne
Angus), Taciano Custodio, da
origem da matéria-prima à
mesa dos nossos clientes, a
sustentabilidade é fator essencial. “Alimentamos pessoas em todo o mundo com
produtos de alta qualidade e
com responsabilidade socioeconômica e ambiental. A produção de carne de forma sustentável começa com o nosso
cuidado com a originação do
produto, bem-estar animal,
sanidade e segurança dos alimentos, e processos certifica-

Taciano Custório, da Minerva Foods

dos, os quais são traduzidos
na qualidade do produto que
chega ao consumidor. Assim,
em conformidade total com a
pecuária sustentável, seguimos critérios rigorosos para
a compra de matéria-prima
e para a rastreabilidade socioambiental de toda a cadeia de fornecimento. Essa
responsabilidade é traduzida
em produtos de qualidade,
seguros e em conformidade
com o meio ambiente e a sociedade”, argumenta Taciano.
Ele também ressalta que a
sustentabilidade é componente essencial na execução
estratégica dos negócios na
nossa governança corporativa
da empresa.
Auditorias
internacionais
“Possuímos certificações
que atestam a conformidade
da nossa atuação neste sentido, sendo a principal delas o
selo da International Finance
Corporation (IFC), uma instituição do Banco Mundial,
vanguarda em critérios de
sustentabilidade no mundo.
Somos a única Companhia do
setor de frigoríficos da América Latina a obter o investimento da IFC por atuarmos
com os mais elevados critérios de sustentabilidade e de
geração de valor para toda a
cadeia produtiva. Além disso,
nossas fábricas são certificadas pela Paaco (Professional
Animal Auditor Certification
Organization) para melhores
práticas de manejo e bem-
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ao meio ambiente. “Considero, portanto, que dentro das
práticas já aplicadas no setor, o selo Angus Sustentabilidade tem um foco maior
no posicionamento e cultura
de conformidade dos produtores, com potencial de reconhecimento no mercado consumidor”, aponta o executivo
da Minerva.
estar animal, como também
seguem padrões globais para
gestão da segurança do alimento da BRC (British Retail Consortium) e HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point)”, pontua
o executivo, que faz questão
de destacar que o Programa
Carne Angus Certificada é
uma iniciativa que reflete a
geração de valor aos produtores e demais elos dessa cadeia, chegando ao consumidor
final com um produto de alta
qualidade e com chancela
do atributo sustentabilidade
em sua produção. O mercado
consumidor tem demandado
cada vez mais compliance
nas cadeias de fornecimento
e o selo vai ao encontro desta
demanda.
Taciano Custodio diz ainda que as melhores práticas
da cadeia produtiva da carne
já vêm sendo executadas em
linha com a sustentabilidade,
como o avanço tecnológico
dos últimos anos nas diversas esferas entre pastagens,
dieta animal e genética, ademais a preservação ambiental exigida em nosso código
florestal. Na indústria, essas
práticas envolvem elevados
controles sanitários, eficiência de produção e qualidade dos produtos. Os ganhos
desse trabalho de constante
evolução do setor agropecuário têm reflexos positivos
a todos que fazem parte da
cadeia de valor, do produtor
ao consumidor, como também

Agregar valor
à qualidade
Sobre os preços da carne
sustentável ele lembra que
protocolos de sustentabilidade têm o potencial de agregar
qualidade reconhecida pelo
mercado consumidor, como
precocidade, maciez, marmoreio, entre outros. Mercados
internacionais de nicho que
priorizam ou valorizam produtos com atributos de sustentabilidade, por exemplo
alguns clientes na Europa,
são os focos iniciais dessas
iniciativas.
No mercado doméstico, o
driver de decisão do consumidor ainda não leva em consideração atributos de responsabilidade
socioambiental
ou pegada de carbono para
proteína bovina, o que demandará uma boa campanha
de divulgação do selo. Cabe
destacar que o fundamental
ator para sucesso de selos de
produção de carne sustentável é a classe produtora. Do
ponto de vista da indústria, a
facilidade de reconhecimento
é dada por já seguirmos práticas de qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade, que
estão incorporadas ao nosso
dia a dia e em toda a atuação.
Sobre a tendência da implantação da produção de
carne sustentável no Brasil,
Taciano enfatiza ser importante destacar que a pecuária Sul-Americana possui
atributos de proteção am-

As boas práticas que foram
adotadas na pecuária de corte
já estão alinhadas com a
linha de sustentabilidade

biental e qualidade de dieta animal (alimentação a
pasto) que nenhuma outra
cadeia de produção agropecuária detém. “Tal atributo
já nos coloca em vantagem
no quesito sustentabilidade,
e mostra o papel fundamental e competitivo que a car-

ne Sul-Americana tem para
atender à demanda crescente
e, ao mesmo tempo, estar em
linha com o desenvolvimento
sustentável”, define, observando ainda que paralelo ao
trabalho de desenvolvimento
sustentável que vem sendo
executado pela Minerva Foo-

ds e pelo setor neste sentido,
é preciso considerar que a
implantação de protocolos
como o selo Angus Sustentabilidade venha contribuir
para a maior padronização
das melhores práticas de
produção em sistemas intensivos e extensivos.

Você sabia disso?
O Brasil tem mais de 200
milhões de cabeças de gado,
possivelmente o maior rebanho comercial do mundo.
Basicamente o País tem um
bovino para cada habitante. A Embrapa realizou um
estudo sobre a emissão e a
remoção de gases de efeito
estufa na pecuária. Os resultados mostram que em todo
o País (e especialmente no
bioma Pampa no Rio Grande
do Sul) a produção do gado
é benéfica à manutenção do
ecossistema.
“Usando o correto manejo das pastagens os valores são de baixa emissão de
carbono ou até mesmo de sequestro, ou seja, uma produção de carne com emissão de
carbono negativa”, diz a pesquisadora Cristina Genro, da
Embrapa Pecuária Sul. José
Fernando Piva Lobato, técnico PhD experiente e professor de pecuária de corte
da Faculdade de Veterinária
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (Ufrgs),

observa que o Estado gaúcho
tem uma base bastante grande
de animais de raças taurinas
melhoradas
geneticamente,
que classicamente são animais
que produzem uma carne mais
macia e saborosa, na comparação com os zebuínos do Brasil central. Mas os criadores
de Nelore já descobriram que
o cruzamento de seus animais
com raças taurinas gera uma
carne de melhor qualidade,
e isso tem contribuído para
o aumento da produção e da

produtividade.
Destaque
especialmente para raça
Angus e para o Programa
Carne Angus Certificada.
Pertencente à Associação
Brasileira de Angus, o programa conta com frigoríficos parceiros em todo o
Brasil e é o maior programa de produção de carne
de qualidade do País. Neste
ano, estima-se um crescimento de 10% nos abates,
que foram de 430 mil cabeças Angus em 2018.
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Saiba mais sobre o Selo
Angus Sustentabilidade
Foto: Eduardo Rocha/Angus

O

Selo Angus Sustentabilidade atesta a adoção
de boas práticas de Sustentabilidade,
Responsabilidade Social, Rastreabilidade,
Sanidade e Biossegurança em
propriedades que utilizam a
genética Angus. Para poder
estampar o selo nos rótulos de
seus produtos, as propriedades
precisam encaminhar solicitação à Associação Brasileira
de Angus e seguir as orientações de protocolo específico. À
associação, cabe selecionar e
credenciar propriedades aptas mento: animais 100% rastre- priedades rurais independentee assegurar o cumprimento das ados; animais com, no mínimo, mente do sistema de criação e
regras básicas de enquadra- 50% de sangue Angus; pro- que atendam a padrões e crité-

Boas práticas são
destaque no Canadá
O McDonald’s Canada
informou que será a primeira empresa daquele país de
primeiro mundo a servir carne de fazendas certificadas e
sustentáveis, começando com
a linha de produtos Angus
no menu. Nos próximos 12
meses, mais de 20 milhões
de hambúrgueres Angus serão comprados de acordo
com os padrões estabelecidos
pela Canadian Roundtable for
Sustainable Beef (CRSB), informou a empresa. Um novo
logotipo CRSB aparecerá no
menu para os consumidores
verem.
Os padrões CRSB para
produção e processamento
incluem mais de 60 indicadores em cinco princípios para a
sustentabilidade da carne bovina e são mantidos por auditorias de certificação no local.
Entre os marcos de referência
que um fazendeiro deve alcançar estão: as pastagens devem

ser manejadas de uma maneira que mantenha ou melhore
a saúde do solo e proteja as
áreas das bacias hidrográficas. Além disso, os resultados
relacionados à alimentação/
água, cuidados com animais,
abrigo, saúde do rebanho e
procedimentos de manejo devem atender aos requisitos
descritos no Código de Boas
Práticas para o Cuidado e
Manejo de Bovinos de Corte
do Canadá. O McDonald’s Canada é um membro fundador
do CRSB, que foi estabelecido
em 2014.

rios de Sustentabilidade. Para
isso, destinará técnicos para
acompanhar os processos pro-

dutivos nas fazendas e orientar
os pecuaristas sobre as boas
práticas de produção.
Transcorridos os trâmites
junto a Angus, é preciso submeter à propriedade ao processo de auditoria. Em campo,
os técnicos da Tüv Rheinland
seguem um check-list na fazenda, observando temas técnicos como, por exemplo, preservação de vegetações nas
nascentes e em área de reserva natural, descarte adequado
de embalagem vazias de defensivos agrícolas e de medicamentos, uso de queimadas,
plano de recuperação de áreas degradadas, contratação
de funcionários devidamente
registrados e medidas antiestresse animal.

Silva lança aplicativo para
ver abate ao vivo no celular
Desnecessário falar sobre
a importância do pecuarista
assistir ao abate de seus animais. E agora é um serviço
que cabe na palma da mão!
Trata-se de um aplicativo
para smartphone criado com
o objetivo de melhorar e acelerar a comunicação entre a
indústria e os criadores de
gado, garantindo ainda mais
transparência no processo,
já que o dispositivo possibilita aos pecuaristas assistir
ao vivo o abate dos animais,
onde ele estiver, pela tela do
seu telefone celular.
A novidade, lançada pelo
Frigorífico Silva, está fazendo sucesso. Conforme o
diretor da Progepec, empresa terceirizada responsável
pela compra de matériaprima do Frigorífico Silva,
Diogo Soccal, ao assistir a
filmagem do abate dos seus
animais, o produtor tam-

bém poderá acompanhar a
pesagem das carcaças e classificações de acabamento e
dentição. “O aplicativo é uma
inovação em nível nacional.
Com ele se pretende melhorar a interatividade entre fornecedores e frigorífico, com
mensagens instantâneas e facilitação do trânsito de documentos que regulam a tran-

sação de compra, venda e
transporte dos animais”,
completou.
Provisoriamente chamada de Portal do Gado,
a ferramenta (app) estará
disponível para as plataformas Android e IOS. Mais
informações podem ser obtidas no site www.frigorificosilva.com.br.
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Angus com laranja,
combinação perfeita
Fotos: Horst Knak/Agência Ciranda

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

Adormecida durante
décadas após as
descobertas do
Marechal Rondon,
a região de Tangará
da Serra se mostra
uma nova e produtiva
região coberta por
lavouras de soja,
milho, algodão, canade-açúcar e gado
Angus. Em pouco
menos de uma década,
o Angus mostra
resultados e prova que
veio para ficar, com
altas produtividades
Por Horst Knak

A

s terras outrora habitadas por índios Parecis
e Nhambiquaras, que o
Marechal Cândido Rondon
desbravou em 1913, ainda
guardam registros daqueles
tempos, como antigas pontes
e até algumas casas históricas. Havia mata virgem e
muitos rios que marcam esta
região, uma espécie de divisor
de águas entre a bacia do Rio

Renato Mauro (direita) e o sobrinho Paulo estão seguindo o trabalho iniciado pelo
pioneiro Francisco Mauro (abaixo), que trocou Barretos por Tangará da Serra nos
anos 1980, abrindo um novo caminho para a pecuária de alto rendimento

Paraguai e a região amazônica. Pois foi às margens do rio
Sepotuba e seus afluentes, em
especial o rio Queima Pé, que
surgiu e se desenvolveu uma
cidade próspera ainda que
um tanto isolada: Tangará da
Serra, situada a 240 km a noroeste da capital Cuiabá, MT.
Ainda hoje, 53% da área do
município pertencem a reservas indígenas.
O município deve o nome
ao pássaro Tangará, uma ave
dançarina,
multicolorida,
de canto macio, cheio, vivo
e muito sonoro, que vive na
região, combinado com a ma-

jestosa Serra de Itapirapuã.
Ali florescem exuberantes
lavouras de soja, milho, algodão e cana de açúcar, além
de uma produtiva pecuária
de corte, que gerou a instalação de uma moderna unidade
do Marfrig, responsável pelo
processamento da carne de
mais 1.700 animais/dia , em
dois turnos de trabalho.
Nos arredores da então
pequena Tangará da Serra,
em 1984, instalou-se o produtor paulista Francisco Prado Mauro, que permutou suas
terras em Barretos, SP, onde
cultivava cítricos e criava Ne-

lore, por uma gleba produtora de café. Sim, café era um
dos produtos do incipiente
município. Entretanto, quem
hoje chegar por terra, após
cruzar estradas precárias e
cheias de buracos, vai se surpreender com o progresso local nesta cidade que já supera

os 100 mil habitantes.
Há muita vida, tendo
como motor PIB agropecuário. Caminhões trucados e
caminhonetes potentes dividem as estradas e ruas com
motocicletas e todo tipo de
automóvel. Afinal, há de tudo,
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Fotos: Horst Knak/Agência Ciranda

desde as grandes redes de supermercados, modernas lojas
de departamentos e até Carne Angus Certificada. Um dos
pioneiros pecuários, Francisco legou ao filho, Renato
Mauro, o gosto pela pecuária
de corte e pelo cultivo da laranja, hoje um dos carroschefe da empresa. E a Carne
Angus produzida nestas terras é servida diariamente, em
receitas trradicionais ou cortes especiais à mesa no concorrido Boteco do Bodega, na
Avenida Brasil.
Por isso, diante do potencial produtivo de carne de
qualidade da região, o Programa Carne Angus reuniu
um grupo de certificadores na
unidade do Marfrig de Tangará da Serra. Além de acompanhar os abates de um lote
de animais Angus, quando realizou avaliações práticas do
padrão racial, a equipe foi a
campo. E a propriedade escolhida foi a de Francisco Prado Mauro e seu filho Renato
Mauro, quando conheceram o
padrão de gado meio sangue
Angus, em fase de terminação, bem como as instalações,

Investimentos na produção de forragem e de milho garante silagem farta ao sistema de confinamento e semiconfinamento

bém esta faixa mais ao Norte, possui dois períodos bem
divididos: a das águas e a de
seca extrema, praticamente
sem chuvas. A falta de água
praticamente inviabilizava os
abates diários, o que levou os
dirigentes da planta a buscarem novas fontes de água por
A fertirrigação foi
todas as redondezas. O Mar“ovo de colombo”
Aos 84 anos, seu Francisco frig e o corpo de funcionários
continua dando seus pitacos foram “salvos” por Renato e
no negócio, com todos os ares Francisco, que tinham água
que a moderna sustentabili- suficiente para manter o fridade pode dar ao negócio. O gorífico em funcionamento
verdadeiro “ovo de colombo” até o fim da crise. “Tínhamos
surgiu há cerca de três anos, reservas no rio Tapera e uma
com uma forte crise hídrica outorga de exploração, que
no município, que quase le- veio a calhar para garantir
vou a importante unidade do o abastecimento do frigorífiMarfrig de Tangará da Serra, co”, explica Renato Mauro.
Em poucos dias, com meia
com seus 1.500 funcionários,
a fechar as portas. A região dúzia de máquinas escavaCentro-Oeste – incluindo tam- deiras em pleno vapor, foram
implantados os seis quilômetros de tubulações que passaram a levar a desejada água
ao Marfrig. Na outra mão,
Com uma crise hídrica,
veio uma espécie de compensação: a propriedade passou
problema cíclico no Centroa receber a água das lagoas
Oeste, surgiu a inovadora
de decantação do frigorífico,
aliás muito simples. A gerente nacional do Programa
Carne Angus, Ana Doralina
Menezes considerou a visita
muito produtiva, mostrando
que o Centro-Oeste é uma das
mecas do Programa.

iniciando um processo de fertirrigação, que passou a adubar as pastagens e pomares
da fazenda. A fertirrigação
garante 200 metros cúbicos
de chorume por hora, bombeamento facilitado pelo desnível de 60 metros em relação
à lagoa de decantação do
Marfrig. Atualmente, a família possui duas propriedades,
uma com 800 hectares e a
outra com 1.000 hectares, o
que para os padrões regionais
pode ser classificado como
uma média propriedade. Ali,
pastagens de braquiária, soja,
milho grão e para silagem dividem espaços com a pecuária de corte e os pomares de
laranja.
Laranja no pé e
no cocho do boi
Implantados há cerca
de seis anos, os pomares de
cítricos estão e, já com 60
hectares, são processados
em Tangará da Serra, abastecendo a economia local de
frutas de mesa e suco natural. “Estamos ampliando os

alternativa da fertirrigação

A Fertirrigação, implantada há cerca de três anos, alavanca a produção de pastagens e dá suporte à implantação de pomares de cítricos

pomares e pretendemos futuramente transferir nossa processadora de sucos e a “packing house” para dentro da
fazenda, melhorando a logística”, explica Renato Mauro.
Afinal, o bagaço da laranja
também é um rico nutriente
da dieta dos bovinos. “É uma
excelente fonte de energia, de
boa palatabilidade e melhora
o processo digestivo do bovino”, comenta. Ao mesmo
tempo, aplicando seus conhecimentos na diversificação, o
empresário está pronto para
investir na produção de mel,
já que ali as abelhas exercem
papel fundamental na polinização dos laranjais e das lavouras e pastagens.
Mas o sucesso do negócio da família Mauro deve-se
ao avanço da raça Angus. A
largada na pecuária ocorreu
com a introdução do gado
Nelore, até o final dos anos
1990, mais exatamente em
98, quando foram iniciados
os cruzamentos com várias
raças. Ao mesmo tempo, recorda o pioneiro Francisco
Prado Mauro, foram sendo
introduzidas as cercas, como
exige um bom sistema pecuário. No tempo do café, cercas eram desnecessárias, a
bem da verdade. “Iniciamos a
criação de gado mesmo sem
cercas, de modo mais extensivo, mas aos poucos o sistema foi sendo aperfeiçoado,
até chegarmos hoje aos dois
modelos: o confinamento e o
semiconfinamento, que tem
como base a pastagem de
braquiárias, de diferentes va-
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Equipe de Certificadores do Programa Carne Angus - que passou por treinamento recente - visitou a Fazenda e identificou boas práticas de bem-estar animal

para engorda. “Começamos a
fornecer estes novilhos para
um programa de carnes especiais do Carrefour, processado pelo Marfrig de Tangará”,
lembra Renato Mauro. “Rariedades. Vimos também que pidamente percebemos que o
nossa vocação era a engorda, Angus respondia melhor aos
por isso a cria foi sendo elimi- sistemas intensivos e permitia
agregar valor à produção”,
nada aos poucos.
explica.
Há cerca de cinco anos coAngus agrega
meçou a trabalhar com gado
valor à produção
A raça Angus, então, che- meio sangue Angus, intensigou por intermédio de um vi- ficando sua parceria com o
zinho daquele município, que Marfrig, num regime que inforneceu os primeiros animais tegra a recria e a engorda.

Angus respondeu melhor
aos sistemas intensivos e
permitiu agregar valor à
produção pecuária

“Conseguimos ganhos com a
aceleração do processo e animais muito mais pesados no
mesmo tempo”, explica. Ao
invés de animais com 13 arrobas, seus animais acabados
passaram a chegar ao abate
com 18 arrobas, obtendo as
bonificações por precocidade
e qualidade.
Mangueiras sombreadas
e campos reflorestados
A empresa abate em torno de 4 mil cabeças ao ano e
se preocupa em criar um ambiente que proporcione bemestar aos animais. No entorno
das mangueiras de confinamento – que gira o ano todo
com um apronte total de 2
mil cabeças, foram plantadas
fileiras de eucaliptos, de rápido crescimento, formando um
cinturão verde, para garantir

sombra aos animais e proporcionar conforto térmico.
Na área de pastagens,
foi iniciado um programa de
plantio de árvores nativas,
como Cedro, Ipe e Mogno. As
mudas – de produção própria
– resultam da coleta de sementes das florestas de reserva legal, que costeiam o rios e
riachos que cortam o estabelecimento. O objetivo é sempre melhorar o resultado do
negócio pecuário e criar um
clima de sustentabilidade no
estabelecimento, explica Renato Mauro. Com isso, o produtor está recuperando uma
parte da área antigamente
desmatada, devolvendo árvores de madeira nobre ao seu
habitat.
Entre as filas dos pomares
de laranja, novas experiências
na produção de volumoso estão sendo levadas em frente.
Já foi tentada a braquiária e
hoje se experimenta o cultivo
de soja. “Reduzimos o espaçamento da plantadeira e
usamos o produto para fazer
silagem para o gado. Depois
que colhemos a soja, voltamos a plantar braquiária
para fornecer verde ao gado e
também para proteger o solo
da erosão.
Compostagem vira
adubação orgânica
A área de pastagem é de
piquetes rotacionados, onde se
faz recria e engorda do gado
Angus, usando como volumoso a silagem úmida de milho,

e silagem de milho grão, de
produção própria, armazenada em silo trincheira. Os
piquetes, divididos com um
moderno sistema de cerca elétrica, são de quatro hectares,
com capacidade para 100 cabeças, num regime intensivo e
rotativo. “Quando o gado sai,
entra a fertirrigação”, arremata. Com isso, a empresa
consegue manter a irrigação
com chorume sempre em 400
hectares. Além disso, o resíduo sólido também vai para
compostagem e é aproveitado
como adubação orgânica. Por
isso, explica, realiza análises
de solos regulares, para evitar
o excesso de matéria orgânica
e distribuir o líquido precioso
na maior área possível.
As fêmeas são entregues
com 18 a 20 arrobas, com
ganho de 1,6 kg / dia. Padronização do gado, como
percebe o visitante, é marca
registrada e muito importante para atingir o modelo do
Programa Carne Angus. Mas
o empresário de sucesso não
se acomoda com resultados
pontuais, ainda que excelentes. Neste ano, a fazenda planeja novos investimentos: vai
iniciar um programa de cruzamento de Nelore, utilizando
sêmen Angus, para produzir
seus próprios meio-sangues.
Selecionador de Nelore por
excelência desde o princípio,
a empresa vai usar seu núcleo
genético para produzir ainda
mais, certo de que o Angus foi
a melhor escolha.
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Ô Churras na Expointer
cemos é resultado de um processo criterioso e detalhado de
certificação, para garantirmos
um produto de alta qualidade e
satisfação de quem consome”.
O evento é uma grande
ma edição especial do aposta da Angus para a Extradicional Ô Churras pointer e marcará o inicio de
será a atração do primei- um novo projeto da associação
ro domingo da Expointer 2019, que envolve o fortalecimento do
no Parque de Esteio, RS. O ob- selo verde amarelo que estamjetivo é aproximar produtores e pa os rótulos da Carne Angus
consumidores, numa verdadeira Certificada no Brasil. “É o selo
integração, onde a estrela será que garante o padrão esperado
a Carne Angus, preparada de pelo consumidor quando adquidiferentes formas. O festival, re a Carne Angus Certificada”,
voltado para a degustação de destaca Ana Doralina.
Considerado o maior festiCarne Angus Certificada, ocorrerá dia 25 de Agosto, a partir val de churrasco do Sul do Bradas 18h, na pista do Gado Lei- sil, uma espécie de Open Food,
teiro, no Parque de Exposições Ô Churras já teve três edições
Assis Brasil. A gerente nacional em Gramado, na serra gaúcha.
do Programa Carne Angus Cer- Durante a Expointer, os cortes
tificada, Ana Doralina Menezes, serão preparados de maneira
destaca: “O produto que ofere- rústica e artesanal por grandes

U

Churrascada
paulistana
Duas toneladas de carne Angus certificada foram servidas
nas sete bancadas da 5ª Churrascada de São Paulo, realizada
em julho na capital paulista. O festival reuniu 6.500 pessoas de
cinco continentes para prestigiar grandes chefes assadores nacionais e internacionais. A gerente nacional do Programa Carne
Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, destacou o trabalho
dos organizadores e parceiros fornecedores da carne Angus. Nesta que foi a última churrascada do ano, diz Ana Doralina, “tivemos um número recorde de estações de Carne Angus Certificada,
fornecida pela Minerva Foods, Frigol, Frigorífico Silva, Frigorífico Estrela, VPJ Alimentos e Cara Preta.
Para o fundador e curador da Churrascada, Gustavo Bottino, a churrascada paulistana ficou muito acima da expectativa.
“Criamos um evento que estabelece uma boa relação com diferentes públicos”, afirma Bottino. “A Churrascada é referência
em qualidade gastronômica e se consolida como um dos mais
importantes festivais do gênero no mundo” salienta.

mestres assadores. O evento
também contará com atrações
musicais e com a participação
de três frigoríficos parceiros:
Marfrig, Zimmer e Frigorífico
Silva.
Para evitar o desperdício e
incentivar o consumo consciente serão servidas porções de até
100 gramas de carne, que podem ser repetidas. A proposta é
que todos saiam satisfeitos saboreando um pouco da criação
dos chefs assadores de cada
estação.
Os ingressos para o open
food podem ser adquiridos
através da plataforma Sympla, pelo valor de R$ 85,00
(primeiro lote). Sócios da
Angus pagam meia-entrada,
mas precisam adquirir o seu
ticket via e-mail ou telefone Crianças com até 11 anos têm
da associação (angus@angus. entrada gratuita, desde que
org.br ou 51 3328.9122). acompanhadas de um adulto.

O valor do ingresso não inclui
a entrada no parque da Expointer e bebidas.

Cortes de dianteiro do
curso do Barbanegra
A qualidade e suculência da Carne Angus
Certificada encheram os olhos dos participantes do curso de cortes de dianteiros, promovido pelo Restaurante Fazenda Barbanegra em
meados de Junho, em Porto Alegre. Certificado pelo Programa Carne Angus, restaurante
deu protagonismo à Raquete da Paleta, Short
Rib, Costela do Dianteiro e Peito, preparados
pelo chef Roberto Majo de Oliveira, proprietário do estabelecimento. Participaram desde
donos de restaurantes até clientes curiosos
em conhecer o processo de preparo e que ficaram encantados com a qualidade servida
na mesa.
A gerente Nacional do Programa Carne
Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
assinala que parcerias como esta ajudam a
construir uma relação de confiança com o
consumidor. “O resultado da qualidade de
nosso produto começa no criador e queremos mostrar esse diferencial na mesa do
cliente”, assinala. O coordenador de qualidade da Angus, Gabriel Beltrão, diz que
estes cursos são uma oportunidade para o
compartilhamento de experiências. “Ao explicarmos como funciona o Programa Carne
Angus, criamos uma relação de transparência, que só aumenta a confiança do cliente
com o nosso produto”, explica.

Fotos: Divulgação/Angus

Roberto Majo de Oliveira preparou os cortes
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Hambúrguer Angus VPJ
faz sucesso no metrô
A

cada mês, mais de cinco
mil hambúrgueres Angus
são consumidos em lojinhas do metrô e terminais da
região metropolitana de São
Paulo. Na rede Monster Dog,
criada em 2007 pelo empresário José Ricardo da Silva, a
estrela deste Hambúrguer Premium – que chegou ao mercado
há dois anos - é produzida pela
VPJ Alimentos, carregando o
exclusivo selo de “Hambúrguer
Angus Certificado”. A Monster
Dog tem 43 lojas, sete próprias
e 36 franquias na região metropolitana de São Paulo e em
Campinas.
A rede de fast-food direcionada às classes C e D também
serve um produto mais qualificado, a um cliente que gosta
de um produto de tíquete médio maior. A receita é a mesma
em todas as lojas onde o sanduíche pode ser encontrado.
Hambúrguer de carne Angus,

bacon, queijo, tomate, alface
e um molho de ervas finas no
pão tipo brioche.
Comida de rua
Filho de agricultores, o cearense José Ricardo está em
São Paulo há 22 anos. Depois
de trabalhar como camelô, fornecedor de salgados, vendedor
de frutas, conseguiu um ponto
numa estação, onde tudo começou. Enquanto ampliava sua
experiência como empresário,
cursou administração e logo
sacou uma nova forma de negócio, quando nasceu a Monster Dog, criando um conceito
de comida de rua, um simplório
cachorro quente.
Como em toda franquia, a
empresa possui distribuidora
própria, que avalia novos produtos e centraliza as remessas
de ingredientes para garantir o
padrão de qualidade nos pontos de venda. Na evolução do

Lanche da Monster Dog é
preparado com hambúrger
da linha de produção
da VPJ Alimentos

seu negócio, impulsionado pelo
cachorro-quente, os hambúrgueres já respondem por 20%
a 25% das vendas. Dos mais
tradicionais, saem, em média,
100 mil unidades por mês. No
Angus Premium, a média é de
5,2 mil mensais. Em média,
o produto premium custa de
10% a 20% a mais que os
hambúrgueres tradicionais.
Mercado crescente
A fornecedora da carne no-

bre para a Monster Dog é a
VPJ Alimentos, de Valdomiro
Poliselli Junior, com processadora sediada em Pirassununga,
SP. A VPJ produz hambúrgueres Angus Certificados de duas
categorias: uma com unidades
entre 56 e 120 gramas, atende
clientes de perfil mais popular.
Outra, com unidades entre 180
a 400 gramas, atende o perfil
gourmet. É o mesmo padrão.
“Pura carne certificada”, garante Valdomiro. Só variam

peso e preço. Para o empresário, o público percebe a qualidade e o sabor e aceita pagar
por isso. Graças a este crescimento, a VPJ Alimentos estuda
a construção de um centro de
distribuição, além de projetar
um vertiginoso crescimento nos
abates e no processamento de
carnes. Para ele, o consumidor
jovem é muito ligado ao hambúrguer, promessa de grande
expansão no consumo, devido à
facilidade e rapidez no preparo,
até na churrasqueira.

Concurso de carcaças com nova agenda
Um novo formato para o
concurso de carcaças Angus
estreou dia 19 de Julho na
unidade do Frigorífico Silva,
em Santa Maria, RS. Diferente de anos anteriores, a
competição foi dividida em
duas etapas – Julho e Dezembro, em que todos os lotes apresentados concorrem.
Além disso, foi instituído o
prêmio fidelidade, para premiar o produtor que mais
certificou animais Angus na
unidade no último ano. Na
primeira rodada, os abates
dos 150 animais participantes ocorreram no Frigorífico
Silva e contaram com seis
lotes de cinco produtores.
O julgamento contou com
o olhar atento dos técnicos
do Programa Carne Angus
Certificada e profissionais
do Frigorífico Silva. Foram

Equipe no abate do Frigorífico Silva

avaliados critérios como peso
de carcaça quente, maturidade
(idade), conformação, acabamento, padrão racial e sanidade.
De acordo com a gerente
nacional do Programa Carne
Angus, Ana Doralina Menezes, a primeira etapa foi muito
produtiva, o que surpreendeu
de forma positiva a organização do concurso. “O padrão do
gado e das carcaças, apesar de

do Conselho Técnico da Angus,
o concurso gera uma integração entre os produtores e o
Programa Carne Angus. “Essas avaliações colocam uma
baliza para verificar como está
chegando o produto final no
frigorífico. Dependendo do resultado, posso melhorar meu
processo produtivo na propriedade. Além disso, é uma forma
de promover o Programa Carne Angus”, ressaltou.
A segunda etapa do concurso, em Santa Maria, acontece
estarmos no inverno no Sul, no dia 6 de dezembro. A aberfoi excelente. Tivemos animais tura das inscrições será no dia
muito padronizados, jovens e 01 de novembro, porém, quem
com um excepcional acaba- desejar reservar data para ter
lotes no abate, deve entrar em
mento de carcaças”, avaliou.
Segundo o criador da pro- contato com o setor de compra
priedade Agro Nemitz, locali- de gado do Frigorífico Silva.
zada em Manoel Viana (RS), Para participar do concurso é
Márcio Sudati Rodrigues, que necessário inscrever lotes com,
também atua como presidente no mínimo, 20 exemplares An-

gus e Cruza Angus, machos
e fêmeas com idade de até
quatro dentes. Esses lotes
serão separados em quatro
categorias: machos Definidos; fêmeas Definidas; machos Cruza Angus; e fêmeas
Cruza Angus.
A Angus promove ainda
outros cinco concursos de
Carcaças, nas unidades de
frigoríficos parceiros. Já está
agendada a prova na planta
do Marfrig, em Tanguará da
Serra, MT, dia 6 de Setembro. O concurso da Cotripal,
em Panambi, RS, será dia
26 de Setembro. Já em Mineiros, GO, marque na agenda o dia 3 de Outubro. No
Marfrig de Bataguassu, MS,
o concurso de carcaças será
dia 31 de Outubro, enquanto
no Frigorífico Verdi, SC, dia
29 de Novembro.
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Pretos e vermelhos são os novos verdes
Fotos: Divulgação/Angus

Por Marcia Dutra de Barcellos

Q

uando afirmamos que
o Brasil tem um papel
de liderança no mercado global de carne bovina,
não estamos brincando. Em
2018 batemos o recorde no
volume de carne bovina exportada (1,64 milhão de toneladas, 11% a mais que em
2017). Trata-se do maior volume já alcançado entre todos
os países exportadores, o que
consolida ainda mais a liderança do país. Em receita, o
crescimento foi de 7,9%, totalizando US$ 6,57 bilhões
(Abiec, 2019). E não é para
menos: somos o quinto maior
país do mundo em território
(8,5 milhões de km² de extensão), sendo que cerca de 20%
da sua área (162 milhões de
hectares) é ocupada por pastagens. Moramos em um país

tropical, com grande variabilidade climática (e os gaúchos
que o digam...) e a maior parte do nosso rebanho de 214
milhões de cabeças (composto
por diversas raças e suas cruzas) é criada a pasto.
No entanto, como protagonista em um mundo preponderantemente urbano e alta-

mente conectado, os holofotes
se voltam para como e onde a
carne bovina está sendo produzida. Questões relacionadas
ao meio-ambiente, bem-estar
animal, qualidade da carne,
segurança alimentar, nutrição
e saúde humana deixam de ser
demandas de nicho e passam
à pauta de qualquer marca.

Mesmo em países em desenvolvimento, onde o consumo
de carne bovina tem alta relevância na cultura alimentar,
crescem as intenções de redução no consumo de carnes em
geral.
Pesquisa recente do IBOPE (2018) aponta um crescimento significativo na população do nosso país que se
declara vegetariana (cerca de
29 milhões). Motivada não
apenas por pressões externas
(exportamos cerca de 20% da
nossa produção), mas também
pelas mudanças no mercado
doméstico, a cadeia produtiva
da carne bovina precisa reagir.
Deve-se respeitar as opções
alimentares de cada um, porém a escolha do que comer
deve ser pautada pela transparência e acesso à informação confiável.
As discussões são enormes,
mas não podemos acusar as

vacas injustamente pelo aquecimento global. Há muitos
anos já existem selos atestando a sustentabilidade na produção de carne bovina, procurando diferenciar os sistemas
e produtos, mas o lançamento do projeto de certificação
Angus Sustentabilidade (uma
demanda antiga do Comitê Carne Angus) marca uma
nova e desafiadora etapa do
programa. Já não basta mais
ser saborosa e macia: a carne
Angus vai poder mostrar com
orgulho para os consumidores
do Brasil e do mundo o compromisso que os pecuaristas
da raça têm com o meio-ambiente e seus animais.
Médica Veterinária, Mestre
e Doutora em Agronegócios
Professora e Diretora do Centro
de Estudos e Pesquisas em
Administração (CEPA - Ufrgs)
marcia.barcellos@ufrgs.br

A Genômica e o Carrapato
Por José Fernando Garcia

U

m dos maiores, se não
o maior, desafio para o
desenvolvimento e expansão da raça Angus em regiões tropicais, em particular
no Brasil Central, tem sido
até hoje a sua alta susceptibilidade ao carrapato. Por décadas a ciência vem tentando
contornar esse problema primeiramente com acaricidas,
os quais perdem seu efeito à
medida que os carrapatos desenvolvem resistência à seus
princípios ativos. Ou ainda
através do desenvolvimento
de vacinas contra o carrapato e o complexo babesia/
anaplasma que apresentaram pouco efetividade até o
momento. O melhoramento
genético para a resistência
ao parasita também tem tido
seu espaço porém apresenta
velocidade lenta.

Graças ao recente desenvolvimento de tecnologias de
análise do DNA, em especial
daquelas denominadas genômicas, novas esperanças estão surgindo.
A primeira delas é a da
identificação de locais específicos nos cromossomos que
contenham “marcas” relacionadas aos indivíduos resistentes numa população. Essas

“marcas” são variações na sequencia do código genético que
permitem a seleção dos animais e acasalamento daqueles
que as contem, visando aquele aumento da resistência da
população. Um exemplo desse
tipo de trabalho é o conduzido
pela Casa Branca Agropastoril
que, através da observação dos
níveis de infestação individuais
de seu plantel, e a associação

desses níveis com informações
genômicas (os marcadores
SNP), tem conseguido identificar possíveis “marcas” para
a seleção.
Outra grande esperança
para solucionar esse problema está no uso da tecnologia
de edição gênica que permite
a modificação de regiões do
cromossomo que estejam associadas à resistência aos parasitas, de forma específica e
pontual, produzindo animais
que mantém suas características produtivas e incorporam
àquela desejada. No presente
momento existem diversos estudos para caracterizar essas
regiões do genoma e realizar a
sua edição para promover a resistência ao carrapato em bovinos (incluindo a raça Angus).
Com o trabalho de associação de fenótipos e genótipos, como o realizado pela
Casa Branca Agropastoril,
será possível muito em breve

definir alvos tanto para a seleção e quanto para a edição,
permitindo a geração de animais de alto valor genético
para produção de carne com
concomitante manifestação
de resistência ao complexo
carrapato/babesia.
Se eu pudesse hoje escolher um objetivo de seleção
para a raça Angus, considerando ser a raça excelente
para diversas características
de carcaça e carne, elegeria
a resistência ao carrapato (e ao complexo babesia/
anaplasma), pois animais resistentes teriam um enorme
espaço no crescente mercado
de carne de qualidade produzida nos trópicos.
Aguardamos com ansiedade o que o futuro nos reserva
nesse campo!
(UNESP Araçatuba e AgroPartners)
mailto:fernando@
agropartnersconsulting.com.br
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Na Expointer, a
estreia do Ultrablack
Foto: Gabriel Olivera/Angus

Mais uma vez a Associação Brasileira de
Angus e a raça Angus vão agitar a Expointer
2019 – a 42ª Exposição Internacional de
Animais, que se realiza de 24 de agosto a 1º
de setembro, no parque de exposições Assis
Brasil, em Esteio, RS. Novidades por certo não
vão faltar. Além de uma grande representação
de animais apresentados por um grupo de
criadores de todo o Brasil, destaca-se também
a primeira exposição da raça Ultrablack no
País. Os 14 animais dessa nova raça inscritos
para a mostra pertencem a três criatórios: Cia
Azul, de Uruguaiana; Cabanha São Xavier, de
Tupanciretã e Fazenda 4 Linhas, de Guaíba,
todas do Rio Grande do Sul

“A

raça Ultrablack é
mais uma opção para
o uso do Angus para
produção de carne premium no
Brasil”, sintetizou o presidente
da Angus, Nivaldo Dzyekanski,
aos jornalistas especializados,
durante o lançamento da Angus
na Expointer, em 6 de agosto,
em Porto Alegre, RS.
A Ultrablack é uma raça
sintética caracterizada por ter
no mínimo 80% de sangue Angus e 20% de sangue zebuíno.
Entre as metas de médio/longo
prazos da Angus está a criação
de um selo de certificação da
Carne Ultrablack, dentro do
Programa Carne Angus Certificada. Segundo Nivaldo, essa
primeira exposição da nova
raça é uma forma de mostrar os
animais e de fomentar a adesão

de novos criadores, e a meta é
avaliar o gado em duplas. A
apresentação oficial será feita
na terça-feira (27/08), a partir das 14h, juntamente com o
julgamento dos animais Angus
rústicos. O jurado de Angus e
também de Ultrablack será o
argentino Lucas Lagrange. E
segundo Mateus Pivato, gerente de fomento da Angus, cinco
estados já criam animais Ultrablack. Além do Rio Grande do
Sul, estão na lista Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Certificada. O assado ocorrerá
no domingo (25/08) a partir
das 18h na Pista do Gado Leiteiro e contará com a participação de três frigoríficos parceiros: Marfrig, Zimmer e Silva.
“Pretendemos reunir produtores, amantes da carne Angus
e visitantes para um grande
evento festivo onde a Carne
Angus será a estrela da noite,
um produto que é resultado de
um processo criterioso e detalhado de certificação”, pontuou
a gerente do Programa Carne

Angus Certificada, Ana Doralina Menezes. O evento também
marcará o início de um novo
projeto da Angus que envolve
o fortalecimento do selo verde
amarelo que estampa os rótulos da Carne Angus Certificada
Brasileira.
Conforme Ana Doralina, serão diversas ações focadas no
consumidor de forma a orientar
sobre a relevância do selo como
garantia de qualidade. “É o selo
que garante o padrão esperado
pelo consumidor quando adqui-

Programação variada
A programação da Angus
na Expointer 2019 ainda terá
a primeira edição do evento Ô
Churras Angus, voltado para
a degustação de Carne Angus

re a Carne Angus Certificada”,
reforçou. Outra ação relevante
será a participação na Vitrine
da Carne Gaúcha, promovida
pelo Sistema Farsul e Juntos
Para Competir no Pavilhão Internacional. A Angus terá cinco
apresentações ao longo da Expointer. É a raça de maior agenda do espaço.
Julgamentos
Como já acontece tradicionalmente, a Angus realizará os
julgamentos de gado rústico na
terça-feira (27/08) a partir das
14h. Na quarta-feira (28/08),
a partir das 10h, está previsto
julgamento de animais de argola, programação que se inicia
pelas fêmeas no turno da manhã e segue com os machos à
tarde (14h).
Na casa da Angus
O estande da Angus também
traz novidades. Além dos tradicionais happy hours que sempre
marcam os fins de tarde, na
segunda-feira (26/8), haverá a

Cinco Estados já criam
animais da raça Ultrablack e
rebanho cresce rapidamente
Ana Doralina Menezes e Nivaldo Dzyekanski

>>>
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Noite do Hambúrguer. “É um
momento de apresentar toda
a versatilidade da carne que
produzimos, com o apoio da
parceira Cotripal, de Panambi”, destacou o presidente da
Angus, Nivaldo Dzyekanski. Na
terça-feira (27/08), a atração
fica por conta da apresentação
do grupo gaúcho Os Serranos,
com show marcado para 19h
no estande da raça. Outra novidade será a entrega, ainda
durante a Expointer, das premiações do Ranking Angus e do
Mérito Genético 2019. A carne

servida será do Marfrig, mais
uma oportunidade para degustar o sabor da carne Angus produzida no RS.
A programação da Associação Brasileira de Angus na
Expointer 2019 conta com a
parceria da Genex e o patrocínio do Banco Sicredi, Agrobella
e apoio da Allflex e da central
Solução Genética.
Seminário
Entender o que pensa o
mercado consumidor sobre a
carne Angus e debater a produ-

Programação
19 a 23/08 – Entrada dos Animais de Argola
25/08 – Entrada de Rústicos;
               9h – Admissão Argola;
              18h – Ô Churras Angus.
26/08 - Entrada dos Animais Rústicos até 12h;
              14h - Admissão Rústicos;
              19h – Happy Hour Angus “Noite do Hamburguer”
27/08 – 14h - Julgamento Rústicos Ultrablack e Angus
            19h – Happy Hour Estande Angus “Os Serranos”
28/08 – 10h – Julgamento Argola;
            14h – Julgamento Argola;
                19h – Festa de Confraternização e entrega Prêmios.
29/08 – 13h30min - Seminário Angus - Produção de Carne
de Qualidade para todas as Gerações;
            16h – Feira da Novilha.
30/08 – 15h - Curso de Seleção e Melhoramento.
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ção de carne de qualidade. Esse
é o principal foco do seminário
Produção de Carne de Qualidade para Todas as Gerações, que
a Angus promove numa parceria com o Canal Rural.
O evento, que reunirá palestrantes que entendem de carne
e de consumo, tem como palco
a Arena Rural, no parque, no
dia 29 de agosto (quinta-feira),
às 13h30min, com transmissão
do Canal Rural. Outra novidade
de 2019 será a entrega, ainda
durante a Expointer, das pre- apresentem os reflexos positivos
miações do Ranking Angus e do do acordo com a União Europeia e o Mercosul. Ainda que
Mérito Genético 2019.
as exportações sob as novas regras não devam começar antes
Superação
Sem precisar percentuais, de três anos, o secretário avalia
e baseado em relatos de dife- que os preparativos de alguns
rentes setores, o secretária da setores devem dar seus primeiAgricultura, Pecuária e Desen- ros sinas desde já. O acordo será
volvimento Rural, Covatti Filho, tema de debates em diferentes
e o governador Eduardo Leite, espaços da feira, inclusive com
afirmam que há possibilidade representantes de empresários e
de superar em 2019 os R$ 2,3 produtores dos outros integranbilhões em negócios da edição tes do Mercosul (Argentina, Papassada da Expointer. “A ex- raguai e Uruguai).
“Por mais que duas ou três
pectativa positiva não é apenas
pelas perspectivas de produção cadeias do agronegócio possam
agrícola propriamente dita, que ter prejuízos com o acordo, a
é um alicerce da economia, mas maior parte terá ganhos, o que
também à produção industrial se refletirá em investimentos.
de tecnologias e maquinários Em reunião na Argentina conproduzidos aqui e ligados ao firmamos a vinda de uma grande comitiva de empresários que
campo”, avalia o governador.
Para Covatti Filho, há boas querem fazer parcerias para
perspectivas de que a feira seja exportações, e isso se somará
um dos primeiros locais onde se à Expointer”, diz Covatti Filho.

2º Leilão Virtual do CRA atingiu metas
Com média final de R$ 11, 7
mil e faturamento de R$ 666,9
mil, foi realizado com sucesso no
dia 23 de julho, a segunda edição
do Leilão Virtual Angus Provado,
que comercializou os touros Angus
integrantes da prova do Centro de
Referência Animal. Arrematado
por R$ 33 mil, o touro Agronemitz
TE526, do criador Márcio Sudati
Rodrigues, da Agro Nemitz Agropecuária, em Manoel Viana, foi o
destaque das vendas. O segundo
maior preço, de R$ 21 mil, fois
pago pelo touro Rincon TE3297
International Del Sarandy, da Cabanha Ricon Del Sarandy, de Uruguaiana, RS. Ambos os touros registraram performance destacada
durante a prova do CRA, realizada
na sede da Verdana Agropecuária,

em Itatinga, SP. O leilão contou
com 70 touros puros de origem
(PO) e foi conduzido pela Programa Leilões.
Na prova foram avaliadas 30
características em quatro índices, de acordo com os números
de DEPs (Diferença Esperada na
Progênie): de rusticidade, de bezerros, de carcaça premium e de
confinamento. O exemplar Agronemitz TE526 se colocou em primeiro lugar em rusticidade, segundo
em confinador e carcaça e terceiro
na categoria bezerro. Já o touro
Rincon TE3297 International Del
Sarandy conquistou o segundo lugar na categoria bezerro e terceiro
lugar nas categorias confinador,
rusticidade e carcaça premium. O
touro LS Guarita 01, do criador

Adriano Servelo, da Estância Guarita, de Alegrete, RS, conquistou
o primeiro lugar nas categorias
bezerro, confinador e carcaça e segundo lugar em rusticidade.
A Verdana Agropecuária, de
Bruno Grubisich, mentor da prova
do CRA, foi a maior vendedora do
pregão. Segundo o leiloeiro Guilhermo Sanchez, o leilão virtual,
que foi transmitido pelo Canal Rural, teve a audiência de criadores
de todo o Brasil e os animais foram bastante disputados, principalmente por terem sido testados
durante oito meses durante a prova de desempenho do CRA. “Esse
teste levanta dados essenciais para
quem faz uma pecuária produtiva
no País”, apontou Sanchez, ressaltando que o leilão teve muita quali-

dade genética e, por isso, a mesma
foi revertida em grandes lances.
O presidente da Associação
Brasileira de Angus, Nivaldo
Dzyekanski, que fez questão de
acompanhar o leilão ao vivo, frisou
que dos 70 animais ofertados, 15
irão direto para central de genética para coleta de sêmen, visando o
cruzamento industrial. “É a grande aposta da Angus”, destacou o
dirigente. Já para o coordenador
da prova da CRA e diretor da central Seleon, Breno Barros, o objetivo foi cumprido: chegar com todos
os testes finalizados até o leilão.
“Depois dos resultados obtidos
durante a prova, os criadores sabem exatamente o que esperar da
genética do animal que adquiriu”,
sintetizou o dedicado técnico.

Foto: Gabriel Olivera/Angus

Outro tema que será explorado e detalhado durante a
Expointer é a possibilidade de
o Estado se tornar, em breve,
zona livre de aftosa sem vacinação. Logo após a feira será
feita a auditoria de técnicos do
Ministérios da Agricultura para
avaliar as condições sanitárias
e de fiscalização do Rio Grande
do Sul para conter e prevenir
possíveis surtos da doença.
No ano passado, cerca de
370 mil pessoas passaram pelos 141 hectares do parque, que
neste ano terá mais de 400 atrações, entre palestras, debates,
apresentações, shows, leilões e
campeonatos de raças. Serão
este ano 3.975 animais de argola (animais que vão a julgamento). O número é 6,36% menor
que o do ano passado. A redução foi causada pela queda de
76% nas inscrições de pássaros
ornamentais.

Leilão Angus Show
Com a venda de 29 animais,
o 5º do Leilão Angus Show
atingiu média de R$ 9.611,11
para touros e de R$ 4.218,18
para fêmeas. O remate, chancelado pela Associação Brasileira de Angus, foi realizado em
Cascavel, PR, dia 25 de Julho,
durante o Show Pecuário, teve
faturamento de R$ 219,4 mil.
O destaque foi para o macho
Três Meninas Aguiluch 514
Net Worth 911, que foi vendido por R$ 12 mil, do criador
Agassiz Linhares Neto. Para o
leiloeiro Max Ted, da Panorama Leilões, os animais ofertados possuem genética moderna e rusticidade, contribuindo
para a liquidez em pista.
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Na Expo Itajaí, a nata de Santa Catarina

U

ma das principais exposições catarinenses, a Exposição de Itajaí, SC, encerrada no dia 27 de Julho, teve dois
grandes vencedores. A Fazenda
Brasil Florestal, de Itaiópolis, de
Nivaldo Dzyekanski, apresentou
o grande campeão, BF Itanhomi
da Brasil Florestal TE653, enquanto a Fazenda 3 Marias, de
Videira venceu nas fêmeas, com
TE 317H DA 3 Marias - Bismar-

ck. O jurado Flávio Montenegro
Alves destacou a qualidade genética dos exemplares em pista.
“Como vimos nas últimas exposições, a homogeneidade da raça
é algo que sempre se destaca. Na
Festa do Colono, aqui em Itajaí,
não foi diferente”, afirmou.
Nos machos, o reservado
de grande campeão foi o touro
Floripana TEI208 Bismarck, da
Cabanha Floripana, de Urupe-

ma, enquanto o terceiro melhor
macho foi BF Jocelim da Brasil
Florestal TE790, também da Fazenda Brasil Florestal.
Entre as fêmeas, a reservada
de grande campeã foi Floripana
TE309 Registry, também da Cabanha Floripana, enquanto a Fazenda 3 Marias apresentou a terceira melhor fêmea, com Imagem
IA371 da 3 Marias - Priority. O
vice-presidente do Núcleo Cata-

Foto: Samuel De Bortoli/Angus

rinense de Criadores de Angus,
Álvaro Paim, valorizou a participação dos criadores locais, des-

tacando que também em Itajaí
a Angus liderou nas presenças,
mostrando muita qualidade.

Os campeões do Show Pecuário
Durante o Show Pecuário
2019, no Parque de Exposições
Celso Garcia Cid, em Cascavel,
PR, o julgamento de Angus, realizado dia 25 de Julho, apresentou como grande campeão o touro Três Meninas 7072 Resource
771TE, Fazenda Três Meninas,
de Agassiz Linhares Neto, Cascavel. Já entre as fêmeas, a vencedora foi a matriz EPV Shorita
1970TE, da Estância Ponche

Verde, de José Filippon, Guaraniaçu, PR. O jurado que atuou
no certame foi Antonio Chaves

Neto.
O reservado de grande campeão foi FZST Xagu TE3363
Agarau, da Fazenda Stein, de
Rogério Stein, de Nova Laranjeiras, PR. Enquanto FZST Xagu
FIV3394 Apoena, também da
Fazenda Stein, foi escolhido o
terceiro melhor macho. Antonio
Chaves Neto assinalou que suas
avaliações valorizaram a grande
desenvoltura e qualidade genéti-

ca dos animais em pista. Para o
jurado, o grande campeão é um
animal perfeito para a coleta de
sêmen.
Nas fêmeas, a reservada de
grande campeã foi Gata da Limeira, da Fazenda Limeira, de
Gisele Remlinger Fernandes, de
Pinhão, PR. Já a terceira melhor
fêmea também foi de criação da
Fazenda Três Meninas, com Três
Meninas Prede 7072 Resource

970 TE.
O presidente da Associação
Brasileira de Angus, Nivaldo
Dzyekanski, satisfeito com o elevado nível dos animais expostos,
salientou a importância da participação dos criadores paranaenses nas exposições, que servem
como fomento à evolução genética buscada para a raça, sendo
um sustentáculo do Programa
Carne Angus no Estado.
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Palermo confirma campeões de 2019

B

em à moda argentina,
ao ritmo dramático de
um tango, ou como uma
verdadeira final de Copa do
Mundo de futebol decidida nos
pênaltis, um público atento e
ansioso aguardava pela decisão
do jurado Néstor Chiaravalli na
pista principal de Palermo, na
Argentina. Novamente como
principal representação na exposição, a final da raça Angus
na principal mostra da raça naquele país, sempre esteve cercada de especulações, chutes
e certezas. O Grande campeão
macho de 2019 acabou sendo
a confirmação do reservado
de grande campeão de 2018.
Portanto, aos dois anos, o ani-

mal de propriedade (box 215)
da Cabanha El Volcán, de Los
Lazos, Balcarce, chegou à apoteose.
Nas fêmeas, no dia anterior
a grande vencedora foi um animal da Companhia Argentina
de Hacienda AS, de General
Belgrano, box 509, pertencen-

te a Hugo Sigman e à família
Ojea Rullán. É um animal muito equilibrado, balanceado, com
dois anos incompletos e está
por parir, assinalou Carlos Ojea
Rullán, conhecido jurado nas
exposições de Angus brasileiras.
A título de curiosidade, uma
irmã desta vaca foi enviada ao

Gutierrez, uma lenda viva
Há exatos 74 anos, o consagrado criador argentino de
Angus Horácio Francisco Gutierrez pisava pela primeira
vez na Exposição de Palermo,
guiado pela mão de seu pai.
Desde então, nunca falhou e
hoje guia os passos de filhos,
netos e bisnetos na mais importante exposição rural de
seu País, a emblemática Exposição Rural de Palermo.
Seu início como expositor foi
“apenas” em 1961, quase
sempre com Angus. Desde então fez 24 grandes campeões,
recorde para qualquer raça
carniceira, 16 prêmios Banderín como cabana do ano com
Angus, outro feito inédito.
Mas há outros
recordes,
como
em 1971, quando
o jurado escocês
Bob Adams, especialmente convidado para escolher
os campeões da
mostra, apontou o
grande
campeão,
reservado de grande
campeão e o terceiro melhor touro, todos da Três Marias,
da lavra de Horácio
Gutierrez. Este feito
nunca mais se repe-

tiu, especialmente numa raça
tão importante na Argentina
como a Angus.
Engenheiro agrônomo, Gutiérrez sempre dedicou sua
vida de criador à genética, à
zootecnia e, especialmente, ao
melhoramento genético. Do
alto de sua experiência, confessa que se dedica ao melhoramento genético, buscando e
aplicando toda a tecnologia
disponível no mundo para a
produção. E a sua trajetória
como criador e técnico lhe
rendeu um novo reconhecimento. No ano passado foi nomeado Acadêmico de Número
pela Academia Nacional de
Agronomia e Veterinária.

Figura carimbada nas recentes edições da Expointer,
Horácio Gutierrez também vê
sua genética triunfar no Brasil, graças às vendas de sêmen
e embriões de seus campeões.
A sua trajetória lhe permitiu
julgar em quase uma centena
de exposições pelo mundo em
países como Estados Unidos,
Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Europa e América do
Sul. Para ele, a Argentina é
uma das principais praças
da raça Angus, tornando-se
um marco devido também ao
seu crescimento como rebanho geral, muito perto de ser
o maior do mundo. (com El
Clarín, Bs As).

Horacio, Francisco e o neto, três gerações vencendo em Palermo

Canadá na forma de embrião e
se destacou na principal mostra
canadense, sendo adquirida por
um criador norte-americano.
A tônica dos julgamentos,
diga-se de passagem, foi a busca
de animais equilibrados, medianos, moderados, representativos do que se cria na Argentina,

disse o jurado. Além de premiar
o presente, o jurado também
destacou o “futuro”, justo prêmio para criadores que estão á
frente do seu tempo. Tanto em
fêmeas como machos, o terceiro lugar foi para animais que
haviam vencido a categoria de
melhor terneiro (Três Marias,
de Horácio Gutierrez) e Melhor
Terneiro (Cabanha Las Blancas, Delfinagro, dirigida por
Carlos Ojea Rullán).
Nos machos, o Reservado de Gran Campeão Angus
foi box 237, exposto por Don
Benjamín SA, cabanha Santo
Tomás de la Sierra, de Saldungaray (Buenos Aires). (Com La
Nacion)

Brasileiros na Argentina

Com o objetivo de prestigiar o desenvolvimento da raça
na América Latina, a Associação Brasileira de Angus realizou um roteiro pela Argentina.
Na oportunidade, a associação
esteve reunida com representantes da Confederação Latino-Americana de Países Produtores de Angus (Colappa),
em Buenos Aires. A associação
também participou, a convite
do presidente da Associação
Argentina de Angus, Alfredo
Gusmán, da Exposição Rural
de Palermo 2019, de 31 de julho a 4 de agosto.
De acordo com o presidente
da Angus, Nivaldo Dzyekanski,
o roteiro foi uma ótima oportunidade para trocar experiências e expectativas para a
evolução da raça na América
Latina. “A nossa participação
foi excelente, vimos uma qualidade incrível nos animais e

Nivaldo Dzyekanski com os dirigentes
argentinos em Palermo

fomos bem recebidos pelo presidente da Angus Argentina e
pelo Programa Carne Angus.
Além disso, fomos convidados
para entregar o prêmio dos
Grandes Campeões da Exposição Rural de Palermo”, destacou. Participaram do roteiro
o vice-presidente de Fomento
da Angus, Luis Felipe Cassol, o
diretor da Angus, Flávio Montenegro Alves, o gerente de
Fomento, Mateus Pivato, e a
gerente administrativa, Katiulci Santos.
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Índices Econômicos na Angus

Por Antonio Carlos
Sciamarelli Junior

A

s avaliações genéticas
vêm evoluindo, com a
inclusão de novas características que influem diretamente na lucratividade do
pecuarista. Além das características de ganho de peso (importantes em qualquer tipo de
operação de bovinocultura de
corte) e maternais, hoje temos,
para citar como exemplo: eficiência alimentar, docilidade,
peso de carcaça, marmoreio e
rendimento de carcaça. Além
disto, as avaliações ficaram
ainda mais precisas, robustas
e melhores com a inclusão de
dados genômicos de forma geral. Hoje, na Associação Americana de Angus já são mais
de 600 mil dados genômicos
incluídos nas DEPs.
Algumas dessas características, como as de qualidade
de carcaça, ganharam muita
importância, principalmente
no Brasil, já que tais dados
permitiram selecionar touros
que agregam muito mais qualidade à carne nacional. Vale
também ressaltar que muitas
destas características são imprescindíveis, principalmente
quando se visa produtividade
e lucratividade para o produtor. Mas como mensurar estas
características
economicamente falando?
A Associação Americana
de Angus (AAA) criou, em
2004, índices econômicos de
algumas características com
o intuito de auxiliar e simplificar as decisões a serem tomadas na seleção genética.
Expressos em dólares americanos (U$) por animal, o valor econômico é uma estimativa de como a futura progênie

de um touro vai se comportar,
baseado na performance de
animais em um mesmo ambiente.
No mês de junho de 2019
a AAA anunciou novos ajustes nos índices. O objetivo foi
dar ainda mais precisão na
seleção dos reprodutores para
cada tipo de operação. Abaixo segue um breve relato da
introdução destes novos dados
e as modificações realizadas
para o novo índice vigente nas
avaliações dos touros da Associação.
Familiarizados com os índices de seleção econômica,
pecuaristas americanos o utilizam as informações em seus
programas de seleção desde
que os dados foram criados.
Em 15 anos de atividades, as
atitudes dos produtores em
relação aos índices mudaram
e as ferramentas foram prontamente usadas para a seleção. Não apenas as atitudes,
mas as práticas de manejo do

A primeira fase do projeto
foi uma pesquisa das atitudes,
preferências da indústria para
ferramentas de seleção genética e características individuais, juntamente com dados
demográficos básicos relacionados às suas operações.
As informações de pesquisa
foram usadas no plano para
projetar ferramentas de seleção para melhor atender às
necessidades do setor.
Como esperado, após um
ano de pesquisas notou-se que
os proprietários que retêm
suas produções tiveram uma

Em 2004, a AAA criou índices
econômicos, expressos em
dólares americanos, para
auxiliar e simplificar decisões
gado, a ciência, a tecnologia,
a disponibilidade esperada da
diferença de progênie (DEP) e
até mesmo o gado evoluíram,
o que levou a AAA a trazer
melhorias e atualizações ao
programa.
Após um projeto de pesquisa intensivo e realizado
pelas equipes da Angus Genetics Inc. (AGI) e a AbacusBio
LTD, da Nova Zelândia (uma
empresa de consultoria com
conhecimentos específicos em
desenvolvimento de índices
econômicos), o conselho de
diretores da Associação Americana de Angus aprovou, em
junho de 2019, a implementação de um novo modelo de
Valor Carne ($B).

propensão para classificar as
características que impactam
o segmento de confinamento e
carcaça, quando comparados
aos produtores que comercializam bezerros e matrizes.
A classificação de preferência de característica dentro
da categoria de proprietários
que retêm a produção, ficou
definido de mais para menos
importante, como: marmoreio,
eficiência alimentar e ganho
médio diário (GMD), respectivamente. As características
preferidas dos entrevistados
em confinamento, foram: eficiência alimentar, seguida por
classificações
semelhantes
para saúde, ganho e marmoreio.

Cada item do índice econômico leva em consideração
DEPs de desempenho, eficiência alimentar e qualidade
de carcaça e estão descritos
abaixo:
Valor
Desmama ($D)
Um índice expresso em
dólares por cabeça. Utilizado para prever diferenças
de rentabilidade na progênie
(devido à genética), desde o
nascimento até o desmame.
Considerando que os produtores reterão 20% da progênie
feminina como reposição, venderão o restante das fêmeas
como descarte e seus irmãos
como bezerros de confinamento, as características incluídas
são as seguintes (sem ordem
particular): peso ao nascer,
peso à desmama, leite e peso
da vaca adulta.
Valor Confinamento
($Conf.)
Um índice expresso em
dólares por cabeça. Prevê as
diferenças de rentabilidade na
progênie (devido à genética)
para o mérito pós-desmama
em comparação com a progênie de outros touros. Pressupõe que os produtores confinem suas próprias produções
e vendam para corte com base
no peso da carcaça, mas sem
considerar prêmios ou descontos por qualidade e grau
de rendimento. As características que contribuem diretamente para o índice são as seguintes: peso ao ano, peso da
carcaça e eficiência alimentar.

Qualidade
de Carcaça ($QC)
Um índice expresso em
dólares por carcaça. Prevê
diferenças de rentabilidade na
progênie (devido à genética)
para o mérito da qualidade de
carcaças em comparação com
a progênie de outros touros.
Pressupõe que os produtores
comercializarão gado em uma
classificação de qualidade de
carcaça acima da média do
setor. As características incluídas no índice são as seguintes
(sem nenhuma ordem específica): peso da carcaça, marmoreio, área de olho de lombo
e gordura.
Valor Carne
($Carne)
Um índice terminal expresso em dólares por carcaça.
Prevê as diferenças de rentabilidade na progênie (devido à
genética) para características
pós-desmama e de carcaça.
Este índice terminal supõe que
os produtores comerciais desmamam toda a progênie masculina e feminina, mantendo
a propriedade desses animais
por meio da fase de confinamento e comercializem esses
animais em uma classificação
de qualidade de carcaça. As
características incluídas no
índice são as seguintes: peso
ao sobreano, consumo de matéria seca, marmoreio, peso da
carcaça, área de olho de lombo e gordura.

Gerente de Corte Semex Brasil
www.semex.com.br
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Acasalamentos definem
o progresso genético
N

esta época do ano em
que os pecuaristas estão
às voltas com a reprodução de seus animais, surgem
muitas dúvidas e incertezas na
hora de escolher os machos e
fêmeas de seus rebanhos para
os acasalamentos. Isto porque
os animais selecionados podem
(e devem) representar e reproduzir em suas crias um avanço
genético na qualidade e lucratividade para os pecuaristas.
São inúmeras as formas
de se desenvolver programas
de acasalamentos ou sistemas
para tal. Por outro lado, é importante destacar que nenhum
programa pode ser aplicado
para todos os sistemas de produção ou rebanhos. A escolha
do sistema que vai atender as
necessidades do pecuarista vai
depender de diversos fatores,
tais como: ambiente, exigências de mercado, mão-de-obra
disponível, nível gerencial, sistema de produção, viabilidade de uso de inseminação ou
outros meios de reprodução,
objetivo do empreendimento,
número de vacas e número e
tamanho dos pastos. Porque
afinal as fêmeas, futuras mães,
precisam ser bem cuidadas na
área de sanidade e muito bem
alimentadas.
Ao se iniciar um processo
de acasalamentos o que se quer
é alcançar uma produção que,
em primeiro lugar seja de qualidade superior ao período anterior. O processo precisa atentar ao mérito genético aditivo,
de forma a sincronizar aspectos de desempenho e adaptabilidade, sempre com atenção
aos recursos genéticos com as
condições de meio ambiente
tais como clima, alimentação,
manejo. O importante, além do
progresso genético, é agregar
ao rebanho características que
a seleção indicou como carências ou necessidades.

Momento decisivo
Na palavra da pecuarista
e veterinária Susana Macedo
Salvador, da Cia Azul, de Uruguaiana, RS, este é um momento decisivo para a produção
pecuária. “Em primeiro lugar é
importante que o produtor tenha em mente os seus objetivos
de acasalamento”, pontua. Ela
disse que o primeiro passo está
diretamente ligado à escolha de
reprodutores, pois o efeito desta escolha considera-se como a
mais importante para a obtenção do resultado pretendido.
“Com a consolidação dos protocolos de IATF, a utilização de
touros provados, especialmente
os de dupla marca, vai permitir
a obtenção do buscado ganho
genético.
Um exemplo disso são os
Touros Jovens, oriundos de
avaliação genética, que são
uma excelente escolha”, recomenda a pecuarista, que durante muitos anos coordenou o
Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus. Ainda
neste sentido uma excelente
opção está ligada aos programas de acasalamento dirigido,
oferecidos através do melhoramento genético, do Promebo, o
que maximiza a qualidade do
rebanho.
Para Susana, as DEP’s são
uma ferramenta indispensável
na hora de escolher os machos
para cada uma das fêmeas.
A busca da origem dos animais que se assemelham com
as características do rebanho
do pecuarista vai ser decisiva
para os resultados do investimento. Ela ressalta, ainda, que
é importante levar em consideração os aspectos sanitários e
andrológicos dos animais a serem selecionados.
Meta do produtor
O primeiro passo, no entendimento do pecuarista e atual vice-presidente técnico da

Angus, Márcio Sudati Rodrigues (leia-se AgroNemitz, em
Manoel Viana e Agropecuária
Progresso, em São Francisco
de Assis, RS) é saber qual é
a meta do produtor, se ele vai
fazer a cria de terneiros ou animais para terminação. No caso
dos terneiros, o produtor deve
se preocupar com os índices de
desmame, precocidade, índices
de peso, conformação ao desmame. Já no caso de terminação, deve-se ficar atento aos
índices finais, índices econômicos, graus de acabamento que
o Promebo oferece em uma
larga gama de possibilidades”,
orienta.
Para ele as escolhas devem
se basear em tamanhos médios
para os animais Angus. “Quan-

do seleciono reprodutores observo os DEPs de desenvolvimento como no de tamanho e
peso, justamente para não elevar o frame do gado”, explica.
No caso do Angus o que se busca são animais superiores, mas
sempre com tamanho mediano.

Fernando Flores Cardoso

Susana Macedo Salvador

Não existe touro perfeito
O selecionador Renato
Zancanaro, experiente pecuarista paranaense, conta que o
seu processo de acasalamentos
exige a presença de boas fêmeas e a utilização de touros com
avaliação de boa carcaça, boa
terminação, aprovados pelo
Promebo e Clarifide. E de preferência reprodutores de dupla
marca. Ele orienta dizendo
que, “o touro que serve para

o meu vizinho pode não servir
para o meu rebanho. Não existe o touro perfeito, mas aqueles
animais que se adaptem ao que
possuo e às características que
busco em minha propriedade”.
Touros Jovens S.A.
A importância dos Touros
Jovens cresce a cada novo período de acasalamento, pois
anualmente os pecuaristas
aguardam ansiosos pela lista
de touros jovens Angus, pois
ela apresentará os melhores
reprodutores de aproximadamente dois anos, ou seja,
animais que serão comercializados e utilizados em acasalamentos na estação de monta
seguinte e que renovarão a lista de touros já disponíveis, sendo vista como genética aditiva
de cada geração.  
Conforme Silvia de Freitas, superintendente da Associação Nacional de Criadores
Herd-Book Collares, a lista de
Touros Jovens do Promebo é
divulgada anualmente através
do Sumário de Touros ANC/
Promebo.
“Para constar na lista de

>>>
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Touros Jovens, os animais precisam possuir registro provisório na época da elaboração
do sumário; serem classificados como recursos genéticos,
enquadrando-se nos critérios
seletivos do relatório de candidatos à dupla marca; terem
índice final igual ou superior a
15.0; terem índice desmama
igual ou superior a 10.0; estarem entre os 50% superiores
para as DEPs integrantes do
índice final”.
Além disso, diz a técnica, os
animais devem estar entre os
60% superiores para a DEP
de perímetro escrotal; o percentual dos índices desmama e
final do pai e da mãe dos referidos touros precisam estar
entre os 60% superiores para
índices desmama e final. “São
por estes rigorosos critérios

Angus@newS

futuras progênies.
O PAD tem apoio da Angus
e pode ser utilizado em diferentes situações, como na escolha
do sêmen a ser adquirido, no
planejamento dos acasalamenPAD
O Programa de Melhora- tos, na correção de atributos
mento de Bovinos de Carne deficientes nos ventres, no con(Promebo) coloca à disposição trole da endogamia, na produdos pecuaristas uma excelente ção de animais dupla marca
ferramenta para potencializar (índices superiores), entre ouMárcio Sudati Rodrigues
a produtividade dos rebanhos. tras vantagens.
dutividade de cada fêmea. “O Trata-se do Programa de AcaPara usar dos benefícios do
relatório mostra o desempenho salamentos Dirigidos (PAD). PAD, o criador de Angus deve
das fêmeas onde aparecem, en- Este recurso visa, entre outros entrar em contato com o Protre outras informações, o peso, fatores, aperfeiçoar o uso das mebo pelo telefone (53) 3222o período de desmama e quan- informações geradas pelo pro- 4576 e indicar os ventres e
tidade de bezerros”, informa o grama e auxiliar o criador na os touros que deseja acasalar.
veterinário e chefe adjunto de hora de tomar decisões, porque Não há número mínimo ou mápesquisa da Embrapa Pecuá- é possível antecipar o Índice ximo de animais para cada siria Sul, em Bagé, RS, Fernan- Final dos possíveis produtos. mulação, porém quanto maior
do Flores Cardoso. O relatório, Isto se faz através de simula- o número de ventres acasalaconforme o técnico, permite o ções dos acasalamentos, ma- dos, maior será o progresso gedescarte de animais fora dos ximizando o desempenho das nético do rebanho.
padrões exigidos e permite selecionar as melhores fêmeas
que trarão os resultados buscados pelo pecuarista.

Renato Zancanaro

que a importância destes animais é tão significativa, pois
eles certamente irão agregar
características desejáveis aos
rebanhos”, enfatizou Silvia.
Relatório de ventres
O Relatório de Ventres é
outro fator muito importante
no processo de acasalamentos.
Estes dados oferecem tanto a
avaliação genética como a pro-

Dupla marca é garantia de evolução
Os touros dupla marca Angus cada vez ganham mais
importância no cenário da
produção pecuária porque
os criadores vem buscando
melhores dados de desempenho, ganho de peso e melhores produções dentro de suas
propriedades, e os animais dupla marca representam uma
forma fácil e objetiva para a
produção de animais de mais
elevado nível genético. “Principalmente os usuários da
raça devem usar esses touros,
tanto duplo P quanto duplo
CA, que são os reprodutores
considerados 30% superiores
em sua geração e vão gerar
ótimos resultados nos acasalamentos”, recomenda o gerente de Fomento da Angus,
Mateus Pivato. Segundo ele,
esses animais vem sendo cada
vez mais reconhecidos e valorizados pelo mercado, bem
como os touros jovens para
acasalamento.
Para o selecionador Fernando Gonçalves, da Cabanha
Santa Cecília, de Santiago,
RS, são animais selecionados
e confirmados, que possuem
maior certeza em produzir
descendentes com melhor desempenho na produção. “Todo

o criador que tem como meta
a evolução de seu plantel deve
investir em reprodutores dupla marca”, alerta o criador.
São touros superiores
através da avaliação do índice
final que tem uma ponderação
que leva em consideração os
ganhos de peso, conformação,
precocidade, musculatura e
perímetro escrotal, e são reprodutores que efetivamente
geram resultados superiores
em suas crias.
“Quem já usou percebeu
os resultados e sempre voltará a investir nesses animais
de dupla marca”, comenta o
vice-presidente de Fomento
da Angus, Luis Felipe Cassol.
Segundo ele, machos e fême-

Rednilson Góis

Luis Felipe Cassol

Fernando Gonçalves

as de dupla marca são extremamente desejáveis dentro de
qualquer propriedade, porque
vão possibilitar o avanço genético dos planteis.
Por todos esses motivos
também o produtor de genética busca produzir esses
animais, que são bem mais

valorizados no mercado. Eles
estudam meticulosamente os
acasalamentos, as genéticas
das fêmeas e dos touros que
vai usar, para ter esses exemplares superiores em seus
planteis. São esses animais
que vão trazer a evolução
genética necessária em qualquer criação, fazendo com que
as próximas gerações sejam
sempre melhores que as anteriores.
“A dupla marca é, de
maneira geral, uma forma
simples para o criador escolher animais superiores”, diz
o criador e vice-presidente
Técnico da Angus, Márcio
Sudati Rodrigues. Ele porém
observa que se ele procura
por características específicas terá de analizar as DEPs
individualmente, optando por

animais que mais contribuirão para seu modelo produtivo.
Já o inspetor técnico da
Angus no Brasil central, Rednilson Moreli Gois observa
que na pecuária de corte de
ciclo curto, onde o objetivo
principal do produtor é potencializar ao máximo o desempenho produtivo dos animais,
é de suma importância a escolha de reprodutores, touros
e matrizes, avaliados em programas de melhoramento genético, no caso da raça Angus
a utilização de animais avaliados pelo Promebo, e a escolha
de animais de dupla marca.
“Isso garantirá ao produtor
o aumento na produtividade e
consequentemente da lucratividade a cada safra”, sentencia Rednilson.
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Sumário Angus 2019/20 Touros Jovens

C

omo já é tradição na Expointer, a Associação Nacional de Criadores - Herd
Book Collares, estará lançando
a 42ª edição do Sumário de Touros Promebo/ANC 2019/2020.
A publicação que é sempre
aguardada com ansiedade pelo
setor pecuário das raças nobres
traz este ano as avaliações de
404 touros pais e 50 vacas líderes PO e 50 PC, informa a
superintendente da ANC, Silvia
de Freitas. “A expectativa dos
criadores e demais interessados
é sempre grande uma vez que o
Sumário apresenta os reprodutores considerados ativos, cada
um deles com suas características expressas em DEPs, assim
como sua colocação apresentada em percentil, além do índice
final”, destaca Silvia.
Outra importante informação
contida no Sumário de Touros é
a lista de touros jovens, que apresenta os melhores reprodutores
de dois anos. Estes animais serão
comercializados e utilizados em
acasalamentos na estação de monta seguinte e renovarão a lista de
touros já disponíveis, sendo vistos
como genética aditiva de cada geração, salienta a superintendente.

Silvia de Freitas

Estes animais também estarão com suas características
expressas em DEPs e sua colocação representada em percentil, além do índice bioeconômico
de carcaça (para animais que
possuem avaliação de Ultrassonografia de Carcaças) e índice
final. O Sumário também tem espaço para as fêmeas, através da
listagem de vacas líderes. Nesse
setor são conhecidas as melhores
vacas em atividade, dentro de todos os rebanhos Aberdeen Angus
que participam do programa,
com seus dados apresentados
da mesma forma que os touros
ativos.
“Esta é a compilação mais
importante das raças que a ANC
registra, e dentre estas a Angus
é a que mais se destaca”, decla-

ra o presidente da Associação
Nacional dos Criadores, Ignácio
Tellechea, sobre a publicação. O
dirigente destaca que o Sumário
é lançado na Expointer porque a
feira antecede as ofertas para os
leilões de primavera e elenca os
melhores touros para a temporada, sendo um indicativo muito
forte para bons resultados na
criação e servindo também para
rebanhos comerciais.
Na mesma linha de pensamento Márcio Sudati Rodrigues, vice presidente técnico da
Angus, opina que “o Sumário
de touros Angus da ANC é uma
ferramenta de suma importância para os criadores escolherem o que usar nos seus rebanhos”. Para o técnico e criador,
essa publicação possibilita a
escolha dos reprodutores adequados para atingir os objetivos da propriedade, quer seja
a produção de terneiros precoces, selecionar características
de carcaça ou adaptabilidade
dos animais, através das DEPs
e índices produtivos. “Com ele
se consegue selecionar precisamente os reprodutores de acordo com o que se está buscando”, conclui Márcio.

Um dos mais relevantes destaques do Sumario de Touros é a lista
de touros Jovens Superiores, prontos para acasalamento. A lista trás
os animais nascidos em 2017 que
foram avaliados agora e representam os mais destacados desta safra, assinala o gerente de Fomento
da Angus, Mateus Pivato. “Toda
propriedade que tem animais nessa
relação de touros é uma propriedade que trabalha muito bem melhoramento genético porque a seleção
feita com estes machos traz só a
nata, o que representa os melhores
touros da safra”, destaca o técnico.
Paralelamente a este fato, um
programa realizado em parceria
com a Progen, Dom Pedrito, RS,
ainda revisa os melhores touros,
os que estão mais bem ranqueadas dentro dessa lista. “Estes animais são selecionados pela equipe
da Progen e por um inspetor técnico da Angus, que este ano é o
zootecnista José Nei Severo“, informa Pivato. Destes touros, anualmente são selecionados entre
cinco a seis que vão para a coleta
na central de Dom Pedrito e tem
seu sêmen disponibilizado para os
criadores a um preço promocional, para que dêem um retorno rápido dos dados de desempenho de
progênie, e muitos deles já ficam
contratados, fazendo parte da bateria de touros da Progen.

Mateus Pivato

Os critérios para os machos constarem na Lista de Touros Jovens são: - os animais precisam possuir registro provisório na
época da elaboração do sumário;
serem classificados como recursos genéticos, enquadrando-se nos
critérios seletivos do relatório de
candidatos à dupla marca; terem
índice final igual ou superior a
15.0; terem índice de desmama
igual ou superior a 10.0; estarem
entre os 50% superiores para as
DEPs integrantes do índice final;
estarem entre os 60% superiores
para a DEP de perímetro escrotal;
o percentil dos índices desmama e
final do pai e da mãe dos referidos touros precisam estar entre os
60% superiores para índices desmama e final. (consulte o Sumário
de Touros Angus. Lá você vai encontrar todas as informações para
uma boa escolha de reprodutores
para uso em seu rebanho).
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Acidose ruminal pode prejudicar
bovinos confinados
brecarregado, o que é prejudicial.
Para evitar esses problemas, em primeiro lugar é
écnica de pecuária inpreciso diminuir o estresse
tensiva, o confinamento
e aumentar a imunidade por
proporciona aumento do
meio do incremento de zinco
ganho de peso em curto períe cobre, sem que haja uso de
odo de tempo, porém indiscusulfatos em altas proporções.
tivelmente é causa de estresse
Estes recursos podem redunos animais. Com espaço rezir a digestão de fibras. A
duzido, brigas e sodomia para
solução, portanto, é fornecer
definição de líderes, além de ele promove maior produção fontes que sejam protegidas
contato com humanos, máqui- de ácidos no rúmen – o que da degradação ruminal para
nas, poeira, sol e alimentação pode culminar em acidose ru- não afetar a flora bacteriadiferente da pastagem, a imu- minal (clínica ou subclínica). na, como os hidroxi-minerais
nidade dos bovinos pode dimi- O efeito imediato é a redução de alta concentração, que
nuir, deixando-os vulneráveis do consumo, com consequen- possibilitam a alta dos níveis
a doenças. Pneumonias e der- te perda no ganho de peso e, dos componentes benéficos.
matites estão entre os males prejuízos.
Outros aditivos, como mamais comuns.
Mas não é só isso. Estima- nanoligossacarídeos, contêm
Em meio a isso, surge o se que em 60 dias no confi- beta-glucanas, que ajudam
amido, componente que for- namento o fígado dos bovinos a neutralizar alguns agentes
nece tipo distinto de energia pode ficar 70% maior, resul- causadores de doenças nos
em relação ao que o gado tado dessa dieta para alto animais que estão no rúmen.
estava acostumado. Como desempenho. Porém, até isso
Para manter o rúmen saué rapidamente fermentável, acontecer, o órgão ficará so- dável, é preciso ter quantidade
Por João Benatti

T

adequada de fibras na dieta,
para estimular a ruminação.
Ademais, é importante evitar
falta de comida entre os tratos. Quando o cocho é reabastecido após período sem comida, os animais comem com
mais voracidade. O excesso de
alimentos que entram rapidamente no rúmen impede a
regulação ideal de ácidos. A
consequência é a acidose. A
sobra demasiada de comida
também não é desejada. Além
de desperdício, alguns animais
poderão consumir mais alimentos concentrados do que
formulados, tendo como provável resultado a acidose.
O fornecimento de aditivos
também é uma forma de dar
mais segurança aos animais.
A monensina, por exemplo,
auxilia o controle de bactérias que produzem o lactato.
Os tamponantes deixam a dieta mais segura, neutralizam

ácidos e facilitam sua retirada do rúmen. Leveduras vivas
melhoram o ambiente ruminal
para bactérias que consomem
ácido lático.
As vitaminas B aceleram
reações no fígado em animais de alto desempenho
e ajudam a metabolização
nesse órgão que ainda não
está pronto para a dieta de
confinamento. Contudo, é
preciso investir em produtos
que impeçam a degradação
das vitaminas ainda no rúmen. Produtos de eficácia
comprovada já estão à disposição dos pecuaristas que
desejam melhorar o metabolismo do fígado, potencializando o ganho de peso.

João Benatti é doutor em zootecnia e
gerente de produtos para ruminantes
da Trouw Nutrition.
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Pesagem e admissão no telão
animal, com todos os seus dados, peso e medidas.
Todos os equipamentos que
serão utilizados para gerar
essa modernização no processo são fornecidos pela empresa Datamars, através de seus
sso mesmo. Este ano, pela produtos da linha/marca Truprimeira vez na Expointer, Test: brinco eletrônico fixado
criadores e interessados no babeiro do animal, bastão
vão poder acompanhar todos eletrônico manual de leitura e
os dados e a pesagem dos ani- balança eletrônica de precisão.
“A Expointer é o grande
mais de todas as raças bovinas
de corte e de ovinos num telão palco para mostrar as moque estará instalado no lo- dernidades voltadas ao camcal onde estarão trabalhando po, e essa parceria terá conos técnicos da Secretaria da tinuidade e deverá evoluir
Agricultura e das associações ainda mais nas próximas feide raças, os exames de admis- ras, com a captura dos dados
são dos exemplares no parque dos animais já no portão de
de exposições Assis Brasil, em entrada do parque, tudo com
rapidez e extrema precisão”,
Esteio, RS.
Graças a uma parceria en- comemora o sub-secretário
tre a Secretaria da Agricultura do parque Assis Brasil, resgaúcha e a empresa Datamars, ponsável pela organização da
todo o processo de admissão Expointer, veterinário José
de animais no parque agora Arthur Martins.
Já o gerente geral para Laserá totalmente eletrônico. No
babeiro dos animais haverá tino America da Datamars, veuma identificação eletrônica, terinário Luis Alberto Müller,
de onde os dados são captados argumenta que essa parceria
por um bastão leitor que envia vai possibilitar a demonstraas informações diretamente ção dos equipamentos Tru-Test
para a balança de pesagem “in action”, para que os prooficial, e neste momento apa- dutores e técnicos vejam o que
rece no telão toda a ficha do é possível realizar hoje em dia

I

com extrema rapidez,
facilidade e precisão nas fazendas”. Segundo ele, depois
de conquistar o mercado com
as consagradas soluções em pesagem eletrônica e leitores de
IDE, a Tru-Test/Datamars acaba de lançar no Brasil os brincos eletrônicos, com a mesma
e garantida qualidade da marca já reconhecida em todo o

mundo.
Eles auxiliam
os produtores a monitorar
e gerenciar seus rebanhos com
a coleta dos dados individuais
dos animais. “É confiabilidade
e segurança, com muita rapidez e total precisão”, enfatiza
Müller.
Projetados para garantir as
mais altas taxas de retenção, os
brincos eletrônicos são muito
fáceis, precisos de rápidos de
aplicar evitando rasgos nas orelhas dos animais, possuem um

microchip eletrônico passivo,
encapsulado em plástico virgem com alta proteção contra
raios UV, seu número é único,
conforme registro estabelecido
em órgão internacional (ICAR)
e não pode ser alterado.
Suas características técnicas são: líder do setor em distância de leitura, dependendo
do leitor e dos fatores ambientais, tecnologia FDX e HDX,
em conformidade com ISO
11784/11785, face com numeração impressa a laser, seu formato de base convexa concede
maior conforto ao animal, evita lesões e sujeiras, favorecendo rápida cicatrização, atende
aos padrões estabelecidos e
certificado pelo Comitê Internacional para Registro Animal
(ICAR) a organização mundial
de registro e avaliação de produtividade animal e oferecendo
opções de brincos fechados (invioláveis) ou abertos (reutilizáveis). “Além das mundialmente
reconhecidas cercas elétricas,
na linha da marca Tru-Test
agora temos a solução integrada completa, com brincos eletrônicos, os bastões e antenas
de leitura e as balanças eletrônicas”, qualifica o dirigente da
Datamars.

Aplicativo Minerva pecuarista Milhares de drones

Cada vez mais os frigoríficos investem no relacionamento com seus pecuaristas.
A Minerva Foods, por exemplo,
anunciou o lançamento de um
aplicativo próprio voltado aos
pecuaristas, que visa facilitar
a integração entre produtor e
indústria e o acesso a informações dos abates.
Disponível para Android e
iOS, o aplicativo Minerva Pecuarista é destinado a todos os
pecuaristas que tiveram abate
na Minerva Foods nos últimos
12 meses, em todas as regiões
de atuação da empresa. As funcionalidades da plataforma envolvem indicadores de desempenho, programação de abates,
histórico de romaneio e dispo-

nibilização da nota fiscal para
pagamento.
No aplicativo Minerva Pecuarista o produtor acompanha o histórico de abate com
o desempenho de cada fazenda
nos últimos 12 meses, acessa a
agenda de abate dos animais
escalados nas unidades da Minerva, como também o histórico
dos romaneios (especificações

técnicas de peso e qualidade).
E o pecuarista também recebe
automaticamente a nota fiscal
da operação com seu gado.
“Essa inovação tem como
objetivo reforçar a relação
transparente que temos com
nossos parceiros pecuaristas.
A maior integração entre a indústria e o pecuarista vai ao
encontro de garantir a qualidade dos alimentos que chegam à
mesa dos nossos clientes, passando pelo cuidado com a origem, o processamento e a distribuição eficiente”, sintetizou
a coordenadora de compra de
gado da Minerva Foods, Melina Marchi, responsável pelas
ações de relacionamento com
fornecedores.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), existem 68 mil drones cadastrados no Brasil,
sendo 65% para uso recreacional e 35% para utilização
profissional. Na verdade devem existir muito mais desses
objetos voando por aí, porque
esses números são apenas os
que estão cadastrados... Já o
número de pessoas cadastradas para operar drones é de
52 mil.
A estimativa é de que existam atualmente mais de 30
mil profissionais trabalhando
com drones, distribuídos pela
cadeia produtiva e usuária do

setor. Essa cadeia é formada por uma ampla gama de
prestadores de serviços, por
fabricantes, importadores de
drones, treinamentos e manutenção desses modernos
aparelhos.
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Grupo Semex cresce 38%

O

mercado de genética bovina vem apresentando
bom desempenho neste
2019. Em comparação com
o mesmo período de 2018,
a Semex Brasil obteve um
crescimento de 38% no faturamento. De acordo com o
diretor-presidente do Grupo
Semex, Nelson Eduardo Ziehlsdorff, as raças de corte puxaram esse aumento nas vendas
de sêmen. “Fizemos uma série
de investimentos para garantir aos produtores brasileiros
acesso à genética de touros

provados e com índices genéticos muito superiores. E neste
segundo semestre, a procura
por este tipo de animal deve
continuar bastante acentuada”, prospecta o dirigente.
A Semex também tem investido na infraestrutura das
empresas do Grupo - Tairana e
Cenatte - para elevar a qualidade do sêmen e dos embriões
produzidos. Foram adquiridos
equipamentos de última geração que estão sendo utilizados para o processamento
de sêmen na Tairana e para
a produção de embriões no
Cenatte. Outros investimentos

foram feitos em programas de
soluções genéticas com foco
em genômica, fertilidade e
multiplicação da genética de
animais superiores. A equipe ainda foi reforçada com a
contratação de quase 30 novos
profissionais.
Embriões
A empresa vem investindo

Auster cria unidade de Ruminantes
A Auster Nutrição Animal amplia sua presença
no mercado de nutrição
animal. A empresa criou
uma unidade exclusiva destinada aos ruminantes, com
foco em confinamento de
bovinos de corte. Para comandar a área, a Auster
contratou Wiliam Tabchoury, agrônomo formado pela
Esalq/USP, com especialização em Economia, Administração e Marketing pela
EASP/FGV.

“A Auster tem consistente presença na avicultura e
na suinocultura e começou
na pecuária leiteira. Chegou
a hora de dinamizar a área

de leite devido ao aumento
do processo de tecnificação
das propriedades e também
o confinamento de gado de
corte, segmento de uso intensivo de tecnologias em nutrição. Inicialmente, a área tem
8 profissionais entre agrônomos, médicos veterinários e
zootecnistas, todos especializados em nutrição animal,
para suporte dos produtores
no Centro-Oeste, Sudeste e
Sul do país”, explica Tabchoury.

Telas prontas da Belgo Arames
O uso de telas prontas na
produção animal e agrícola é
a novidade da Belgo Bekaert
Arames para o agronegócio.
“Essa tecnologia é muito utilizada fora do País, como Europa e Estados Unidos, e está
chegando agora ao Brasil, com
a promessa de contribuir para
o manejo da propriedade”,
destaca Guilherme Vianna,
gerente de negócios da Belgo
Arames.
O analista de mercado da
região sul da Belgo Bekaert
Arames, Robert Casaril, explica que as telas prontas representam uma grande opor-

tunidade para os pecuaristas
elevarem a produtividade das
fazendas. “As telas prontas
proporcionam otimização do
espaço destinado ao gado, ao

para atender à crescente demanda por embriões e sêmen
das raças bovinas selecionadas no Brasil. O Cenatte Embriões, empresa que integra
o Grupo Semex, ampliou sua
produção em 10% para atender aos mercados externo e
interno e abriu um laboratório na Colômbia e mais dois
no México, chegando, assim,
a três unidades em solo mexicano. A expectativa é fechar
2019 com uma produção de
150 mil embriões. O Cenatte tem exportado tecnologia
para vários países da América
Latina, como Paraguai, Co-

lômbia, e Costa Rica. O laboratório tem sede em Pedro Leopoldo/MG e filial em Castro/
PR, mas conta com unidades
em vários países.
O Grupo Semex, há mais
de 35 anos no mercado, carrega o conceito de ser uma
fonte de soluções completas
em genética bovina. No Brasil, é composto pela central de
comercialização, exportação e
importação de sêmen Semex
Brasil, a central de coleta e
industrialização de sêmen Tairana e a central de produção
e prestação de serviço Cenatte
Embriões.

Eprecis, novidade Ceva
A Ceva Saúde Animal traz
para o mercado brasileiro o
moderno endectocida Eprecis, solução injetável pronta
para uso, com baixo volume
de dose, eficaz para o tratamento dos principais parasitas em bovinos, como berne,
carrapato e mosca-do-chifre,
importantes vermes gastrointestinais e larvas microfilárias da Stephanofilaria spp,
que causam a úlcera do úbere
ou estefanofilariose.
O produto tem amplo espectro, é seguro, não apresenta
período de carência para o leite das vacas tratadas e apenas

12 dias para o abate dos bovinos de corte. É o único endectocida com a chancela em bula
para o tratamento da úlcera do
úbere, que pode ser usada em
fêmeas gestantes, em qualquer
fase da gestação.

Vetoquinol + Clarion

Presente no Brasil desde
2011, o grupo francês Vetoquinol adquiriu a Clarion Biociências, formando uma companhia
com sólida presença em pecuária (corte e leite) e demais atividades animais, com portfolio
moderno e em crescimento. O
presidente da operação brasileira, Jorge Espanha, destaca
que o negócio fortalece a presença da empresa no Brasil,
“um mercado estratégico para
a Vetoquinol, especialmente
mesmo tempo em que dão mais devido à liderança na produção
segurança e bem-estar animal. de proteínas animais e à granA praticidade de instalação de população de cães e gatos”.
Com a aquisição da Clatambém é um ponto positivo”,
rion Biociências, a Vetoquinol
analisa Casaril.

posiciona-se entre as 15 maiores indústrias de produtos para
saúde animal do Brasil. A companhia tem duas fábricas (uma
em São Paulo e outra em Goiânia) e um centro de excelência
em desenvolvimento regional
de produtos e formulações.
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S10 combina com a
agricultura 4.0
niência para o serviço de concierge, exclusiva para clientes
que possuem smartphone Android. Assim, o atendente do
OnStar pode enviar indicações
de lugares e estabelecimentos
diretamente no Waze ou Google
Maps na tela do veículo”, explica Rosana Herbst, diretora de
lém de força, capacida- OnStar para a América do Sul.
Apoio de cabeça central
de de carga e robustez,
o produtor rural tam- do banco traseiro nos modebém quer conforto, sofistica- los com cabine dupla reforça
ção, conectividade, inovação a lista de equipamentos de senuma caminhonete. Isto por- gurança da picape, que pode
que o agronegócio passa por ser equipada com seis airbags,
uma verdadeira revolução em alerta de colisão frontal, alertermo de produtividade, po- ta de mudança involuntária de
tencializada pelo uso de novas faixa, câmera de ré com gráfitecnologias no campo, como a cos para auxílio em manobras,
robótica e a inteligência arti- alerta de baixa pressão dos
ficial. É de olho na chamada pneus, controle eletrônico de
agricultura 4.0 que a Chevro- estabilidade e tração, controle
let vem balizando as evoluções de velocidade em declive, etc.
A S10 é atualmente oferda picape S10, que reforça a
lista de itens de conectivida- tada em seis versões de acade e segurança na linha 2020. bamento (LS, Advantage, LT,
“Oferecemos o mesmo nível de Midnight, LTZ e High Counsofisticação e inovação encon- try), três opções de cabine
trados em novos produtos ou (simples, dupla e chassis cab),
serviços do agribusiness”, ob- duas de motorização (2.8 Turserva Rogério Sasaki, gerente boDiesel e 2.5 SIDI Flex), dois
de Marketing de Produto da tipos de transmissão (manual e
automática, ambas de seis veGM Mercosul.
Um dos diferenciais compe- locidades), além de dois tipos
titivos da S10 está nas tecno- de tração (4x2 e 4x4 com re- versão sem a tecnologia.
logias de conectividade com a duzida e seletor eletrônico).
Já a versão Flex com inoferta do multimídia MyLink
jeção direta de combustível
Sofisticação também
com Android Auto e Apple
(206 cv) também se destano fora-de-estrada
CarPlay, além do sistema de
ca pela relação desempenho
O conforto é mais um im- e economia de combustível.
telemática avançado OnStar,
que permite ao usuário coman- portante diferencial competiti- O modelo igualmente oferece
dar diversas funções do veículo vo da picape Chevrolet, a única a praticidade da transmissão
pelo smartphone. Possibilida- no segmento equipada com automática ou manual de seis
de de resposta automática em o sistema CPA, que funciona velocidades.
caso de acidente, geoposicio- como um filtro de vibrações e
Acabamento interno prenamento do veículo para admi- ruídos do motor TurboDiesel mium, direção com assistênnistração da frota e bloqueio (200 cv) e possibilita o acopla- cia elétrica progressiva, banco
do motor em caso de roubo são mento antecipado da transmis- com ajuste elétrico, acendisão automática, melhorando mento automático dos faróis,
outras funções.
“Na linha 2020, estamos também a eficiência energéti- sensor de chuva, luz de conpromovendo uma nova conve- ca em até 13% em relação a dução diurna em LED, sensor

A

maiores marcas de veículos do
mundo, com negócios em mais
de 100 países e vendas anuais
de mais de 4 milhões de veículos. Em 2017, as operações
na Argentina e Brasil foram
integradas na GM Mercosul.
No ano de 2018 a Chevrolet vendeu nos dois mercados
535.774 mil veículos, sendo 434.458 mil no Brasil e
101.316 mil na Argentina. Os
de estacionamento dianteiro, veículos motores e componenacionamento remoto da igni- tes são produzidos em quatro
ção e do ar-condicionado além complexos industriais: São
de sistema de áudio de alta Caetano do Sul, São José dos
definição são alguns dos itens Campos e Gravataí, no Brasil
e em Rosário, na Argentina.
disponíveis.
A linha 2020 da S10, já Completam a rede as unidades
nas concessionárias Chevro- em Joinville (produção de molet desde abril, tem as seguin- tores e cabeçotes de alumínio),
tes opções de cores: Azul Old Mogi das Cruzes (produção
Blue Eyes, Prata Switchblade, de componentes estampados)
Branco Summit, Vermelho Chi- e Indaiatuba (Campo de Proli, Cinza Graphite, Vermelho vas), Centros Tecnológicos em
Edible Berries e Preto Ouro São Caetano do Sul e Rosário
e Centros Logísticos em SoroNegro.
Fundada em 1911, em De- caba e General Rodriguez, em
troit, a Chevrolet é uma das Argentina.
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Selo de qualidade para touro da Casa Branca

A

seleção de gado Angus do
Brasil chega ao topo na
escala de qualidade desta
raça global, que produz a melhor e mais valorizada carne bovina no mundo. O macho PWM
Venu 2377 Earnan, produto de
embrião importado dos Estados Unidos, criado e recriado
pela Casa Branca Agropastoril
no Brasil, recebeu o exclusivo
selo de qualidade “Targeting
The Brand”, da American Angus Association (AAA), impresso em seu pedigree.
“PWM Venu 2377 Earnan,
de apenas dois anos, tem elevados índices de marmoreio e de
carcaça que o credenciam a ser
selecionado como reprodutor
com alta capacidade de transmitir à progênie a produção de
Certified Angus Beef”, informa
a AAA. Dessa forma, a Ameri-

can Angus Association expressa
que PWM Venu 2377 Earnan
representa a melhor genética
disponível para produção de
carne premium.
“Esta é uma conquista
excepcional da Casa Branca.
PWM Venu 2377 Earnan tem
prova genômica “Angus GS”,
feita pela American Angus Associaton, tem irmão em central
de inseminação dos Estados
Unidos e resulta de embrião
importado pela Casa Branca
da Connealy Angus, dos Estados Unidos. Ele nasceu e foi
criado nas fazendas da Casa
Branca no sul de Minas Gerais.
Com ele, atingimos um nível
inédito na seleção de Angus
no Brasil. PWM Venu 2377
Earnan renova o nosso compromisso de produzir animais
sempre produtivos, precoces,

Quer migrar para os EUA?
Além de ser o maior mercado consumidor do mundo, os 388
brasileiros que migraram legalmente para os Estados Unidos no
ano de 2018 alegam que o principal motivo foi a insegurança no
Brasil. Segundo o instituto Galup, o Brasil é o 5° país mais violento do mundo para se viver.
O segundo ponto é a questão da educação dos filhos. Das 20
melhores universidades do mundo, 16 delas estão nos EUA.
Por último, temos o ambiente de empreendedorismo favorável
a quem quer abrir novas operações naquele mercado. O empresário sem dúvida vai ter como aliado um ambiente propício para o
crescimento e expansão das suas atividades empresariais.
“Somos especializados em Direito Internacional Privado e no
assessoramento a brasileiros ou empresas que desejam migrar legalmente para os Estados Unidos ou abrir novas operações naquele mercado é um dos serviços que oferecemos”, diz o Dr. George
Cunha, do escritório George Cunha Advocacia Internacional.
Com unidades em São Paulo, SP e em Fortaleza, CE, desde 2013 é o único escritório escolhido pela Amcham - American
Chamber of Commerce (Câmara Americana de Comércio) para
divulgar aos brasileiros o programa EB5 do governo americano.
O escritório George Cunha também foi escolhido pela UGlabal
e pela EB5 Investors magazine como um dos 100 melhores escritórios de imigração do mundo.
“Trabalhamos com diversos tipos de vistos americanos, quais
sejam, visto EB5, Visto E2, Visto L1, Vistos da categoria EB
(EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5), Family preference e Immediate
Relative”, informa o Dr. George Cunha.
Visite os sites específicos que lidam com o visto EB5 e com
outros vistos americanos e problemas imigratórios em :
www.vistosamericanos.com.br   e   www.programaeb5.com.br
Conheça ainda outros serviços relacionados ao Direito Internacional Privado: www.georgecunha.adv.br   e   www.adocaointernacional.com
Entre em contato através dos telefones: Em São Paulo: 11
27876385 / 11 993033675 - Em Fortaleza : 85 32463344 /
85 999137940

férteis, funcionais e, agora,
também com o inédito selo
‘Targeting the Brand’, para
produção de Certified Angus
Beef”, explica o criador Paulo
de Castro Marques.
Duas décadas
de investimentos
Há duas décadas, a Casa
B ra n c a
trabalha para
avaliar,
p r o v a r,
mensurar e colocar no
mercado
matrizes
e reprodutores Angus, Brahman
e Simental de indiscutível qualidade produtiva e reprodutiva.
“É preciso aprimorar ano

PWM Venu 2377 Earnan, produto de embrião
importado dos Estados Unidos, nascido e
criado na Casa Branca, de Paulo e Fabiana
Marques, é o primeiro reprodutor do Brasil a
receber o selo Targeting The Brand da AAA

após ano, incorporar novos
conceitos e técnicas, ter equipe
profissional e experiente, contar
com a melhor infraestrutura

possível e, claro, usar a melhor
genética para responder às
tecnologias”, reforça Paulo de
Castro Marques.

Trator com transmissão ampliada
Novidade no mercado, a Série
H da LS Tractor traz mudanças
no conceito de tratores acima de
100 cv. Agora, a multinacional sulcoreana endossa este produto, mostrando que juntou ao DNA de sua
tecnologia, a robustez e potência de
dois modelos de 125 e 145cv que
trazem, na sua essência, maior capacidade de trabalho melhorando
assim a produtividade do trator e
da propriedade.
Esta série chegou ao mercado para competir no segmento
que representa hoje 20% do to-

tal de tratores vendidos no País.
“Mas sempre estamos pensando
em aperfeiçoamentos e, por isto,
introduzimos nela a nova tecnologia de transmissão Power Shuttle.
Com este sistema o produtor amplia o número de marchas para 24
à Frente e 24 à Ré”, explica Astor Kilpp, gerente de marketing e
produto da LS Tractor. Ele garante
que a tecnologia traz mais agilidade operacional, pois dispensa o
uso da embreagem eliminando a
fadiga do operador. Após horas de
trabalho, é de enorme importância

no custo final da safra para o produtor, evitando desgaste prematuro do sistema de transmissão e da
embreagem.

Jovens líderes do agronegócio
Jovens profissionais de 25 a 40
anos, atuantes em qualquer segmento do agronegócio, podem se
inscrever para a edição 2020 do
Nuffield Farming Program, iniciativa global de formação de novos
líderes, que envolve conhecimento e
convivência da realidade do negócio
em diferentes países. As inscrições
estão abertas até 30 de setembro
2019. No total, o programa dura 19
meses e inclui 16 semanas de eventos, viagens internacionais e troca
de experiências.
“O programa Nuffield seleciona
talentos do agronegócio para participar de uma experiência dinâmica
mundial e, assim, potencializar sua
capacidade de contribuição com o
desenvolvimento do agronegócio do

seu país. Inclui realização de eventos e contato com participantes
da Nuffield dos vários continentes,
além de visitas pessoais a diversas
regiões do planeta para conhecer
novas tecnologias e formas de organização”, explica Sally Thomson,
embaixadora da Nuffield no Brasil.
“Como retribuição, o ‘nuffieldiano’
assume a responsabilidade de ser, ao
longo de sua vida, um multiplicador
de conhecimento e estímulo a outros jovens”.

Os jovens selecionados pelo Nuffield Farming Program recebem
US$ 30 mil para custear todo o
programa. Esses recursos são fornecidos por patrocinadores. Para
se inscrever os jovens precisam ter
perfil de liderança e atuar há pelo
menos cinco anos em produção,
distribuição, gestão, comunicação
ou políticas do agronegócio. É essencial ter inglês avançado, especialmente oral. O candidato deve
apresentar um tema de foco que o
motiva a participar, incluindo impactos positivos para agronegócio
brasileiro no médio prazo.
Mais informações, com o link
para a inscrição, acesse www.nuffieldinternational.org/scholarship.
html
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Quando
o campo
é vocação

Foto: Carolina Jardine/Angus

As histórias de personagens que tocam negócios ligados ao agronegócio
geralmente têm algo em comum: ancestrais ligados ao campo, mesmas
terras por décadas a fio, uma trajetória de família que influencia novas
gerações a seguir o negócio. Mas neste perfil será diferente. Milton
Martins Moraes Filho, o Bocha, como é conhecido no meio, hoje com 56
anos, era predestinado à área da saúde. Filho de um médico e de uma
enfermeira, cresceu correndo por gélidos corredores de hospitais em
Pelotas, na zona Sul do RS. Chegou a prestar vestibular para medicina,
mas o que fazia seu coração bater mais forte era mesmo a veterinária ou
qualquer atividade ligada ao campo
Por Marina Corrêa

N

ão deu outra: há 32
anos faz parte da administração da granja
Mangueira, em Santa Vitória
do Palmar, RS, uma das mais
respeitadas propriedades rurais da metade Sul do Estado
gaúcho, com quase 60 anos

de tradição. Quer saber como
isso tudo se deu? Segue a leitura com a gente ...
Quem via de fora, parecia
tudo encaminhado. Se formando na área de saúde, Moraes já teria consultório para
atuar, pacientes que já co-

nheciam e consultavam com
seu pai, respeitado médico
pelotense. Mas incomodava
ao Bocha (apelido dado por
um tio, por ser uma criança
cheinha e baixinha, que pegou tanto que quando o pai o
chamava de Milton, era significado de que a coisa havia
se enfarruscado) aquela rotina do pai: sem horário certo

para estar com a família, ter
que sair de uma festa correndo quando era chamado para
uma emergência ... “Aquilo
realmente não me atraía em
nada. Sempre tive muitos
amigos ligados ao campo,
gostava de lides campeiras.
Foi aí que fiz a faculdade de
veterinária”, conta ele.
Ainda na escola, em Pelotas, conheceu sua esposa, a
Cristina. Ela tinha 13 anos,
ele 16. Começaram a namorar em 1979. Em 1985, se
casaram. Cristina é filha de
Érico Ribeiro - ex-deputado
e empresário rural - proprietário da granja Mangueira.
A convivência mais de perto
com o campo, só ajudou Bocha a ter a certeza de que o
caminho escolhido foi certeiro. Seu Erico fez apenas uma
exigência: apesar da avidez
do genro em atuar na pro-

priedade familiar e auxiliar
no negócio, ele precisava se
formar primeiro. E assim foi.
Em 1987, teve festa de formatura e também comemoração pela nova atividade.
Milton Moraes assumiria, a
partir de então, o percentual de produção pecuária da
granja, que desenvolve, como
atividade principal até hoje,
o trabalho agrícola, com a
produção de arroz, soja e um
pequeno tambo.
Cristina e Milton tiveram
dois filhos: Felipe e João. Ambos seguiram carreira ligada
ao campo, um é veterinário, o
outro é agrônomo. Embora a
residência oficial da família
seja em Pelotas, é em Santa
Vitória do Palmar que passam maior parte do tempo.
“Na granja já acordo na
lida. É uma forma de se exercitar e conferir se tudo está
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andando bem”, conta Bocha.
O encontro com o Angus
e o trabalho pecuário
na granja
Milton divide o trabalho de
administração com o cunhado,
Fernando. Segue cuidando pessoalmente de todos os detalhes
ligados à criação pecuária, que
se dedica especialmente a terminação de gado. Há mais de
20 anos a propriedade cruza
suas vaquilhonas com gado
Angus e investe em animais da
raça. Cerca de 50% do rebanho terminado é Angus. A meta
(um sonho) é trabalhar apenas
com a raça Angus, considerada
por Bocha a de melhor retorno financeiro do mercado. “Os
resultados são os melhores,
ainda mais no Sul, que com
a possibilidade de uma terminação no pasto, garante uma
carne ainda mais saborosa”,
destaca ele.
Hoje, o rebanho é de 5 mil
cabeças entre gado de cria e
terminação. A produção kg de
boi por hectare é de cerca de
R$ 400,00. São parceiros do
Programa Carne Angus Certificada desde o seu início, e atualmente Milton é o vice-presidente e dirigente do Programa
Carne Angus Certificada, da
Associação Brasileira de Angus, onde entregam para abate
toda a produção de 2,5 a 3 mil
cabeças ao ano.
O diferencial dos animais
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da granja Mangueira está na
maneira de engorde dos novilhos que serão abatidos: cerca
de 80% dos animais são preparados com pastagens cultivadas, sem suplementação.
Como nos 14 mil hectares de
terras há plantação de soja e
arroz, é feita integração lavoura pecuária, e no descanso das
culturas há plantação de forrageiras. Abatem animais com
idade média de 18 meses, com
carcaças entre 220 a 230 Kg,
com gordura 3 e até 80% da
novilhada.
As vacas são inseminadas
com genética escolhida
a dedo por Milton
“Não seleciono sempre os
mesmos doadores, usando sêmen de animais comprovados.
Observo área de lombo, marmoreio, boa andadura. Cruzo
as informações observadas por
meu olhar nas fotos com os
índices disponíveis de performance”, sintetiza.
Já a compra de gado geral
é feita, em sua maioria, no próprio município de Santa Vitória do Palmar, com a ajuda de

corretores amigos que já sabem
as exigências do tipo de animal
para a granja. E, segundo Bocha, é uma maneira de incentivar os produtores da região.
70% agricultura
e 30% pecuária
“Se eu pudesse dar um
conselho, recomendaria sem
pestanejar que o produtor
crie Angus”, afirma Bocha. É
sem dúvida o melhor retorno,
garante. “Nos procure na Associação Brasileira de Angus
para conversar, que mostramos
isso com números. Hoje faltam
animais para abate, falta escala. Isso ocorre também por
falta de organização do produtor, e nessa área nós, da Angus,
também estamos prontos a auxiliar. Quem trabalha com ética e respeito sempre vai vender
carne Angus e o valor agregado é maior que o das outras
raças”, observa.
Ternura na
medida certa
Na condução dos trabalhos
na granja, Moraes é conhecido
por misturar de maneira maes-

Milton administra a Granja
Mangueira, que com quase
60 anos de tradição, volta-se
cada vez mais ao Angus
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tral doçura e firmeza. Com respeito, cobra rigorosamente o
trabalho dos funcionários, mas
sempre com um jeito mais terno. De olhos doces e caminhar
firme, quando está na fazenda,
cedo é visto acompanhando o
start das lides. Levanta às 5
horas, já acompanhado do chimarrão. Sai pro campo a cavalo e conta com elevado respeito dos funcionários. “Tenho
colaboradores que trabalham
ao meu lado há quase o mesmo
tempo que estou na fazenda,
ou seja, mais de 30 anos. Temos uma sintonia que funciona
muito bem”, diz Bocha, que
seguidamente é visto (também
na Angus) com seus caderninhos embaixo do braço.
“Anoto tudo, trabalho em
forma de diários. Gosto de escrever o que fiz diariamente,
como lidei com determinada
situação ... Tenho centenas de
cadernos guardados, com minha rotina nesses anos todos.
Às vezes quero saber como resolvi determinado problema e
recorro ao que anotei”, revela
ele.
Planejamento é a palavra
chave para Moraes. Nada é
feito sem que não haja certeza
de que cabe no bolso, nos ganhos que a granja terá. “Cada
ano é diferente e exige um manejo adequado. Essa é uma
dificuldade. Mas é algo que
faz parte da rotina de qualquer produção. Poderemos ter
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surpresas com o clima, com o
comportamento dos animais.
Mas é só isso de imprevisibilidade. De resto, tudo precisa ser
muito bem calculado”, diz.
O uso
de tecnologia
Moderação é a palavra de
ordem. Investem em maquinários modernos para lavoura
para obter maior rendimento e
produtividade, mas ainda estudam a colocação de chips em
cada animal. “O custo ainda
é alto para nós, que fazemos
tudo com o pé no chão”, afirma. Mas enfatiza que sustentabilidade é algo importante
dentro do trabalho no campo.
Planos para
o futuro
Entregar 100% de animais terminados Angus com
certeza está no horizonte da
Granja Mangueira. E aumentar o índice de animais alimentados apenas com pastagem
também. “Fora isso, quero me
dedicar mais ao campo. Ficar
mais tempo na granja. Minha
esposa é arquiteta e tem um
negócio em Pelotas. A ideia é
que ela também desacelere e
a gente fique muito mais pelos campos de Santa Vitória.
Quero poder visitar mais as fazendas de meus amigos, fazer
mais churrascos e estar mais
perto de meus filhos e netos”,
planeja Bocha.
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Beef Tour 2019
Por Reinaldo Leopoldino

pois há uma grande demanda
por touros. A base da alimentação das vacas é pastagem natuEntre os dias 23 de junho e 2 de julho realizou- ral ou cultivada e, no inverno, o
feno, que é feito numa pequena
se o tradicional Beef Tour da Genex, viajem de
janela nos meses de primavera/
cunho técnico que tem por objetivo conhecer o verão. Algo que chamou muito
a atenção dos participantes do
sistema de produção de pecuária de corte dos
tour foi a baixa lotação dos pastos praticada pelos produtores
Estados Unidos. Este ano foram percorridos
mais de 2mil km em seis estados, visitadas seis norte-americanos (em alguns
lugares chegam a ter somenpropriedades produtoras de genética e gado
te uma vaca/terneiro em 10comercial, uma das centrais de coleta de sêmen 20ha). A explicação dada por
eles é que temos que aproveitar
da Genex, uma universidade, um confinamento o máximo potencial de ganho na
e a Associação Americana de Angus (AAA).
pastagem na primavera/verão,
que depende da unidade resultante do derretimento da neve
ontamos com 13 parti- para terminar em seu confina- para crescer, pois as chuvas no
cipantes de sete estados mento, portanto o foco de seu verão são normalmente muito
do Brasil (Rio Grande do programa genético é de animais escassas, em alguns lugares não
Sul, Santa Catarina, São Pau- com desempenho superior para passa dos 300mm anuais. Além
lo, Mato Grosso, Goiás e Mi- ganho de peso e característi- disso, muitas áreas são destinanas Gerai), entre produtores, cas de carcaça. Essa proprie- das a produção de feno onde é
técnicos e representantes da dade é muito interessante e dá possível fazer um, no máximo
empresa. Foram dias intensos uma aula de sucessão e gestão dois cortes por ano, já que por
de muita integração entre os familiar, pois os nove irmãos seis meses praticamente não há
participantes, os produtores, e alguns de seus filhos, traba- crescimento das pastagens ou
pesquisadores de universidades lham no negócio, que além da ficam cobertas pela neve. Com
americanas e equipe Genex nos produção de genética Angus e toda esta restrição climática as
EUA.
o confinamento, também possui vacas se encontram em excelenDurante os 10 dias do tour lavouras de milho e soja.
te condição corporal e por isto
foram visitadas as grandes faDe Minessota a viagem se- atingem taxas de prenhez acizendas fornecedoras de touros guiu para as chamadas Gran- ma dos 90% e desmamam terque compõe a bateria da Genex, des Pradarias nos estados de neiros com mais de 300kg aos
como a Schaff Angus Valley, Dakota do Norte e Dakota do 8-9 meses de idade. Para atincasa dos touros Resource, Re- Sul. Local com um ambiente gir este nível de produtividade
nown e Reign, fazenda Elling- muito duro, com verões quentes os produtores nos informaram
son Angus, produtora do touro e secos e invernos muito rigoro- que, além de respeitar os limiRoughrider e Homegrown e a sos, com neve e temperaturas tes que o ambiente lhes impõe,
Maher Angus onde nasceram que podem atingir até -20°C. É a seleção genética baseada nas
Innovation e Respond. Nas pro- também onde está grande parte DEPs (diferença esperada na
priedades pudemos conhecer da produção pecuária dos EUA, progênie) para características
os próprios touros e suas pro- principalmente os rebanhos de de importância econômica têm
gênies, trocar experiências com cria, onde são produzidos os se mostrado uma tecnologia
os proprietários sobre o sistema terneiros para serem termina- muito útil, pois em todas as
de criação e os acasalamentos dos nos confinamentos e muitas propriedades visitadas há uma
que estão sendo praticados por das fazendas produtoras de ge- evolução nos índices produtieles.
nética também localizam-se ali,
A primeira parada foi na
Schiefelbein Farms localizada no estado de Minnesota, no Vacas com taxa de prenhez de
Norte do país, já na fronteira
com o Canadá. A propriedade 90%, terneiros desmamados
tem um sistema de integração,
com 300 kg aos 8-9 meses
pois faz a compra dos terneiros dos seus clientes de touros mostram alto nível do trabalho

C

Plateau e Ellingson Roughrider,
este último o principal touro da
fazenda na atualidade. Vimos
suas primeiras filhas em produção, além de vários terneiros
ao pé de suas mães, já mostrando muita musculatura e força,
características que Roughrider
imprime muito bem. A última
visita e a mais aguardada foi na
Schaff Angus Valley, o famoso
afixo SAV, para muitos a mevos, principalmente nas taxas lhor cabanha de Angus do munde ganho de peso e caracterís- do. Os números e as médias de
venda no seu remate anual são
ticas de carcaça.
No estado da Dakota do impressionantes, batendo reSul foram visitadas duas pro- cordes de preço ano após ano.
priedades, a Lindskov-Thiel e a No último leilão, o 116° realiMaher Angus. A primeira é uma zado em 2019, foi vendido um
grande propriedade que, além touro por 1,5milhão de dólares
de gado comercial, possui um e a média geral dos 500 touros
rebanho puro de Angus e Cha- vendidos foi de $15mil, muito
rolês, que nos EUA é utilizada acima da média das outras facomo raça terminal no cruza- zendas americanas. O rebanho
mento, principalmente com o da SAV é maravilhoso e todo
Angus. O foco de seleção des- o criador, técnico ou entusiasta
ta propriedade é mais voltado da raça Angus deveria conhepara características maternas cer, suas vacas são verdadeiras
com vacas funcionais, longevas, máquinas de produzir, desmade fácil mantença e que desma- mando terneiros com mais de
mam terneiros muito pesados. 400kg aos 10 meses de idade e
Na Lindskov-Thiel pudemos ver vendidos com 12-14 meses com
progênie do touro Basin Rain- 700kg. O que mais impressiona
maker 4404 e um touro jovem é que são vacas de tamanho
que tem potencial para ser um moderado, muito femininas, pogrande raçador, chamado LT rém com profundidade e capaConverse, que foi usado massi- cidade corporal impressionanvamente no rebanho da proprie- tes, características primordiais
dade e já está contratado pela para produção a pasto, que é a
Genex. Esperamos em breve principal fonte de alimentação
poder contar com esta genéti- destes animais. Na Schaff Anca aqui no Brasil. Já na Maher gus Valley pudemos ver ainda
Angus, vimos muitas filhas em o principal touro utilizado na
produção de MAR Innovation, fazenda e integrante da bateria
touro produzido na fazenda e Genex, o SAV Resource 1441,
do SAV Resource, muitas delas além de várias de suas filhas e
paridas de Ellingson Roughri- irmãs inteiras. Resource é o que
buscamos no Angus moderno,
der.
Na Dakota do Norte foi o desempenho extra e funcionaponto alto do tour. Lá visita- lidade estrutural, prova disto
mos a Ellingson Angus, outra é que aos 8,5 anos de idade,
empresa familiar que conta ainda está cobrindo vacas a
com um rebanho Angus e ven- campo, com um físico invejáde em seu remate anual entre vel. Outros touros destaques da
120-130 touros, muitos deles SAV e usados em seu programa
destinados às centrais de in- genético que compõe a bateseminação. Da bateria Genex ria Genex são os jovens SAV
podemos destacar Ellingson Expertise e SAV Quarterback,
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ed, SAV Reing, Buford Pathfinder, Basin Rainmaker 4404.
No estado do Kansas visitamos a Universidade Estadual
do Kansas onde os pesquisadores nos mostraram a estrutura
invejável utilizada para desenvolver pesquisas em eficiência
e conversão alimentar em bovinos e em qualidade de carne e
avaliação de carcaças. Também
no mesmo estado fomos ao
confinamento Tiffany, localizada na cidade de Herington, uma
empresa familiar, tocada pelos
além dos grandes SAV Renown projetado com funcionalidade, irmãos Shane e Shawn Tiffany,
respeitando o bem-estar e con- com capacidade para 30mil
e SAV Reign.
Na cidade de Billings, esta- forto animal, para que os repro- animais. Lá acompanhamos a
do de Montana, fica uma das dutores produzam sêmen com etapa de terminação do sistema
centrais de coleta da Genex, máxima qualidade. Revisamos americano de produção de carcom capacidade para até 250 ainda alguns dos reprodutores ne, onde os animais de grande
touros. Conhecemos a estrutu- que estavam em coleta, como: potencial genético para ganho
ra de coleta e alojamento, tudo MAR Innovation, SAV Ten Spe- de peso, conversão alimentar e
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qualidade de carcaça expressam todo seu potencial produtivo.
O outro ponto alto da gira
foi a visita a Associação Americana de Angus (AAA) localizada em Saint Joseph, Missouri. Lá pudemos conhecer a
estrutura da maior associação
de raça de corte do mundo com
mais de 25mil e 4 subsidiárias
Angus Genetics Inc. (AGI), Angus Fundation, Certified Angus
Beef (CAB) e Angus Media.
A visita foi acompanhada por
Dan Moser presidente da AGI
que faz todas as avaliações
genéticas e pesquisas relacionadas com a raça nos EUA. A
AAA tem como objetivo servir
a cadeia da pecuária bovina e
aumentar a produção de carne
de alta qualidade, que irá satis-
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fazer os consumidores ao redor
do mundo, o que leva ao encontro do slogan da Associação
nos EUA, Angus - The Business
Breed (Angus, a raça do negócio).
O Beef Tour Genex é realizado anualmente e é uma ótima oportunidade para conhecer
in loco toda a cadeia pecuária
norte-americana, desde produção de genética, produtores de
gado comercial, confinamentos
unidades de pesquisa e extensão, assim como a valorização
da carne de alta qualidade nos
restaurantes e supermercados.
Além da troca de experiência
com os produtores norte-americanos, o intercâmbio também
é feito entre os participantes do
tour, pois pecuaristas e técnicos
de todo o Brasil.

Médico-veterinário e promotor
técnico de corte GENEX

