
  

SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019
ANO 20 - Nº 94

I N F O R M A T I V O  O F I C I A L  D A  A S S O C I A Ç Ã O  B R A S I L E I R A  D E  A N G U S

@Angus    newSJornal



Setembro/Outubro de 2019 Angus@newS
2

EDITORIAL

E X P E D I E N T E AssociAção BrAsileirA de Angus

Angus@newS
coordenação: Katiulci Santos (gerencia@angus.org.br)
Jornalistas responsáveis: Eduardo Fehn Teixeira - MTb/RS 4655 e Horst Knak - MTB/RS 4834

editor chefe: Eduardo Fehn Teixeira
colaboradores: Jorn. Alexandre Gruszynski, Jorn. Carolina Jardine, Jorn. Marina Corrêa, Jorn. Nelson Moreira, Jorn. Nicolau Balaszow e articulistas
departamento comercial: Agência Ciranda - Para anunciar, ligue 51 3231.6210 // 51 98116.9789 e 51 98116.9786
Edição, Diagramação, Arte, Finalização e Circulação: Agência Ciranda - Fone 51 3231.6210 - Av. Getúlio Vargas, 908 - conj. 502 - CEP 90.150-002 - Porto Alegre - RS 
ciranda@agenciaciranda.com.br; jornalangus@gmail.com

Associação Brasileira de Angus - Largo Visconde de Cairu, 12 - conj. 901 - CEP 90.030-110 - Porto Alegre - RS - www.angus.org.br - angus@angus.org.br - Fone: 51 3328.9122
* Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores / / Foto de Capa: Gabriel Olivera/Angus

NESTA EDIÇÃO
sêmen tipo exportação 3

Prova de eficiência alimentar 8

Touros para mineiros 10

carne: concursos de carcaça 12

integração lavoura-pecuária 14

Angus da imperatriz, uma nova fronteira 16

Tudo sobre a expointer 2019 22

leilões: casa Branca abriu temporada 30

expo Prado 2019 34

exclusivo: edição gênica, uma nova arma na seleção 35

ultrablack, ferramenta de sucesso 36

olha só: o movimento do agro 38

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 #EuSouMaisAngus

Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus

diretoria Biênio 2019 - 2020
diretoria - Presidente: Nivaldo Dzyekanski - 1º Vice-Presidente: Caio Cezar Fernandez Vianna - Vice-Presidente Administrativo Financeiro: Fábio Langlois Ruivo - Vice-Presidente do Programa carne Angus 
certificada: Milton Martins Moraes Filho - Vice-Presidente de Fomento: Luis Felipe Cassol - Vice-Presidente de Marketing: Ignácio Silva Tellechea - Vice-Presidente Técnico: Marcio Sudati Rodrigues – diretor: Flávio 
Montenegro Alves – diretor: Valdomiro Poliselli Jr. - conselho de Administração José Roberto Pires Weber (presidente) - Membros eleitos: Dorival Carlos Borga, Nelson Antônio Serpa, Ulisses Rodrigues Amaral, Roberto 
Soares Beck, Rodrigo Fialho Membros natos - (ex-Presidentes): Angelo Bastos Tellechea, Antônio Martins Bastos Filho, Fernando Bonotto, José Roberto Pires Weber, Reynaldo Titoff Salvador, José Paulo Dornelles Cairoli, 
Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, Paulo de Castro Marques - conselho Fiscal: Cristopher Filippon, Francisco Antônio Santos Mendes, Francisco Antônio Santos Mendes - Membros Suplentes: Mariana 
Franco Tellechea, Dilvani Soldera, Fábio José Siqueira de Quadros - Conselho Técnico - Presidente: Márcio Sudati Rodrigues - Conselheiros: Fernando Flores Cardoso, Heitor Lutti Pinheiro Machado, Leandro da Silveira 
Hackbart, Vivian Pötter, Ana Doralina Menezes, Silvia de Freitas (Representante ANC); Convidados Jovens: Camila Lara e Júlia Novello; Representante do Corpo Técnico: Flávio Montenegro Alves

Nivaldo 
Dzyekanski

Primavera de retomada

Pedro, neto do criador 
Renato Ramires, 

conduz o bezerro Rio 
Preto da Fumaça 

(nascido na Expo Rio 
Preto), acompanhado 

de perto pelo jurado 
de Angus em São 

José do Rio Preto, 
o Inspetor Técnico 
da Angus Antônio 
Francisco Chaves 

Neto, o Toninho. 

O futuro é logo ali!

A 
Temporada de Primavera avança nas 
pistas de leilões do Brasil com pro-
cura aquecida por animais da raça 

Angus. Após a realização de diversos lei-
lões com oferta chancelada pela Associa-
ção Brasileira de Angus, o que se viu foi a 
comercialização de genética em patamares 
similares aos de 2018, um resultado avalia-
do como positivo em um ano com dificulda-
des no campo e crise na economia nacional. 
Mesmo assim, tivemos exemplos de desta-
que com valorização extra. Um dos motivos 
para esse movimento vem do Paraná, onde 
diversos criatórios saíram às compras para 
garantir abastecimento antes do reconheci-
mento de status de livre de febre aftosa sem 
vacinação, o que, a partir de agora, limita 

o trânsito de animais para aquele estado. 
Além dos remates, a temporada foi mar-

cada pela participação da diretoria em 
uma série de eventos pelo Interior, onde 
estivemos lado a lado com os criadores, 
usuários e conferimos no campo a genética 
das cabanhas nacionais. Outro destaque em 
nossa atuação foi o encontro de produtores 
realizado em Panambi, RS, onde reuniu-se 
um grupo expressivo em um momento de 
muito aprendizado e integração. 

A área de Fomento da Angus também 
fez avanços com a realização de mais três 
circuitos Touro Angus Registrado em 2019. 
Depois de uma primeira incursão pelo in-
terior de São Paulo no primeiro semestre, 
o projeto esteve em Minas Gerais e, nes-

te mês de outubro, volta a explorar outras 
regiões do interior paulista. Tudo isso para 
valorizar a genética do nosso rebanho, di-
vulgar a raça e levar mais informações aos 
pecuaristas que ainda não conhecem todas 
as vantagens que a Angus tem a oferecer. E 
se você quer saber mais sobre nossos pro-
jetos e iniciativas aproveite e visite o nosso 
site no www.angus.org.br. Lá também você 
encontrará informações sobre os julgamen-
tos e expofeiras por onde a Angus passou 
nesta Primavera.

Boa leitura!
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Inicialmente negociado com 
o Paraguai, o sêmen Angus 
brasileiro busca espaço no 
mercado latino-americano

“A
s perspectivas de 
mercado são bas-
tante favoráveis, 
considerando que 

os compradores do nosso pro-
duto, além dos pecuaristas pa-
raguaios, são os produtores bra-
sileiros instalados naquele país 
e que estão em busca do melho-
ramento genético dos seus reba-
nhos”, confirma o executivo. A 
empresa já prepara um segundo 
lote que será enviado brevemente 
aos nossos vizinhos e, conforme 
informa Conti, existe a expecta-
tiva de fornecer 50 mil doses em 
2020.

A Zebufertil atua no mercado 
de reprodução e genética bovina 
com a venda de sêmen, embriões 
e materiais para inseminação, 
com o foco em novas tecnologias 
e produtos inovadores que agre-
gam lucro ao negócio de seus 
clientes. É utilizado o que há de 
mais moderno em avaliação se-
minal para classificar e escolher 
os touros que farão parte do se-
leto time que se destaca tanto 
pela qualidade genética superior, 
quanto pela alta fertilidade, en-
tregando um pacote tecnológico 
completo, conforme a necessida-
de de cada sistema de produção.

Para Conti, “o compromisso 
da empresa é da superioridade 

Sêmen para exportação
Por Nicolau Balaszow

o Brasil, em sua recente história da pecuária, 
sempre foi importador de sêmen. Mas agora 
a via é de mão dupla, pois também passou 
a exportar sêmen da raça Angus. uma das 
empresas que têm investido nesse negócio é a 
Zebufertil (zebufertil.com). com destacados 
e comprovados animais da raça Angus, esta 
jovem empresa, conforme explica do seu diretor 
comercial, ney conti, deu início neste primeiro 
semestre de 2019 às exportações de sêmen da 
raça para o vizinho país do Paraguai.

genética adequada a sua ne-
cessidade e com altas taxas de 
prenhez, além de atendimento 
diferenciado, pois acreditamos 
e ajudamos a desenvolver a pe-
cuária de ciclo curto, rentável e 
com sustentabilidade, gerando 
empregos e riqueza para toda a 
cadeia da carne, colocando, as-
sim, alimento nobre na mesa das 
famílias brasileiras e também pa-
raguaias”. O executivo prospecta 
que a meta da empresa, no pró-
ximo ano, é expandir as expor-
tações tendo em mira também 
a Bolívia, entre outros destinos 
para o sêmen Angus.

Trabalho reconhecido
Francisco Azambuja Amaral, 

da Cabanha 3 Marias, de Santa 
Vitória do Palmar, nos faz um re-
lato sobre como um de seus tou-
ros passou a fazer parte do por-
tfólio da Zebufertil.com, para a 
exportação de sêmen Angus aos 
vizinhos pecuaristas do Paraguai. 

A experiência é recente e, talvez, 
inesperada, mas para quem tra-
balha e se dedica ao apuro de 
seus animais as recompensas po-
dem ser diversas.

Amaral conta que após um 
dos testes de Eficiência Alimen-
tar realizado em parceria entre 
a Associação Brasileira de An-
gus e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Ufrgs), o seu 
touro, registrado como 3Marias-
171Priority, havia alcançado o 
3° lugar nesta prova. “Surge o 
interesse, confirmado em um re-
mate, da compra de 50% des-
te animal que leva o apelido de 
Conversor, pela Zebufertil.com”, 
descreve o selecionador. Não pas-
sou muito tempo para ser procu-
rado pela empresa, que desejava 
adquirir os restantes 50% do 
touro, exemplar reconhecido com 
um dos melhores índices alcan-
çados pela raça Angus. No caso 

de exportações de sêmen, justi-
fica Amaral, é necessário que a 
empresa exportadora detenha 
100% do animal.

Esta ação faz entender que 
um novo mercado surge, poten-
cializando benefícios aos pecua-
ristas do Brasil. Na expectativa 
do resultado de avaliação do tes-
te de Eficiência Alimentar de um 
novo touro, edição 2019, Amaral 
revela que ao negociar Conver-
sor ele ficou com 500 doses do 
sêmen do reprodutor. “Esta re-
serva garante que eu continue a 
criar um animal adaptado, que 
consome pouco e tem rápida ter-
minação, caminho possível para 
gerar um animal de elite”, afirma 
e tece elogios à Associação de 
Angus pelo trabalho em favor da 
raça e pelo apoio técnico.

O pecuarista diz que todos os 
seus animais são avaliados pelo 
Programa de Melhoramento de 
Bovinos de Carne (Promebo). E 
foi enfático ao observar que toca 
seu rebanho 100% a pasto. Fe-
liz por ter sido procurado pelo 
Angus@newS para esta reporta-
gem, Amaral afirma sempre es-
tar em busca de animais superio-
res e que se alinhem as exigências 
dos paladares mais requintados, 

tanto do mercado interno quanto 
do externo.

Valorização tardia
A Cabanha Recalada, capi-

taneada pelo empresário Fábio 
Ruivo, também teve um de seus 
touros selecionados pela Zebu-
fertil.com para se constituir em 
mais um doador de alta perfor-
mance. “Me parece que a valo-
rização da raça Angus é tardia 
e até o momento tivemos a pre-
dominância na importação de 
sêmen”, destaca no momento 
em que entende ser importante 
se concentrar e valorizar o “san-
gue” produzido no País.

A escolha de seu touro partiu 
dos resultados obtidos através 
das avaliações do Promebo. A 
partir daí, foi apenas um passo 
para que a empresa exportado-
ra adquirisse o exemplar que, 
segundo Ruivo, “já deve ter tra-
zido bons resultados para o Ney, 
gerente comercial da Zebufertil.
com”.

Liderança incontestável
A raça Angus, no âmbito na-

cional, continua na liderança da 
venda do sêmen nacional. De 1 

>>>

Foto: Gabriel Olivera/Divulgação
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milhão de doses de sêmen anu-
ais, passou a vender números 
bem mais expressivos, chegando 
à marca de quase 5 milhões de 
doses comercializadas em 2018, 
conforme dados da Associação 
Brasileira de Inseminação Ar-
tificial (Asbia). Quem compra 
a genética Angus já sabe que 
está realizando um investimento 
com retorno garantido. As ações 
desses compradores vêm quali-
ficando o sistema de produção 
e acelerou o processo pecuário. 
A utilização da IATF em larga 
escala e o investimento em pas-
tagens de qualidade permitiram, 
entre outros fatores, a diminui-
ção em aproximados dois anos 
do ciclo de abates.

Conforme os dados da Asbia, 
a maior procura é por touros 
com índices positivos para pro-
dução de carne de qualidade, ga-
nhadores de peso, índices de qua-
lidade de carcaça e precocidade. 
Além do Programa Carne Angus 
Certificada, muitos frigoríficos 
se tornaram ponta de lança da 
qualidade, estimulando os cru-
zamentos Angus x Nelore como 
forma de produzir melhor carne 
e encurtar o ciclo da pecuária. 
Ainda assim, dados mostram que 
apenas 12% das vacas aptas do 
rebanho nacional são insemina-
das. O que se conclui com esta 
informação é que há ainda muito 
espaço a percorrer e evoluir na 
produção de carne de qualidade 
no Brasil. Decorrida uma década, 
quem lidera o processo é o Pro-
grama Carne Angus Certificada, 
iniciado há 15 anos e que hoje 
processa a carne de quase 500 

mil animais padronizados de san-
gue Angus ao ano, envolvendo 39 
plantas de 16 empresas parcei-
ras em 11 estados brasileiros.

Em 2018, foram comerciali-
zadas 4.944.288 doses de sêmen 
Angus, numa alta de 28,3% em 
relação a 2017. No mercado na-
cional, as vendas totais do seg-
mento corte atingiram 9,62 mi-
lhões de doses, num crescimento 
de 19,2% em relação a 2017. 
Sozinha, a Angus responde por 
51% de todo esse volume. Isto 
porque o usuário de genética 
identificou que os ganhos ao cru-
zar com Angus vão muito além 
da porteira. A adoção da IATF 
em larga escala, investindo em 
um sêmen de animais carniceiros, 
o criador qualificou seu sistema 
de produção, acelerou o processo 
pecuário, investiu na produção de 
pasto, encurtou em até mais de 
dois anos o ciclo pecuário e está 
oferecendo ao mercado um pro-
duto, que se ainda não é integral-

mente de padrão internacional, já 
ganha os paladares mais exigen-
tes pelo Brasil e pelo mundo.

Vendas crescem 14%
O mercado de genética bo-

vina registrou crescimento nas 
vendas de sêmen em 2018, con-
forme aponta o relatório Index 
Asbia, que foi divulgado pela 
entidade. Foram comercializa-
das 13.831.149 doses contra as 
12.134.438 doses de 2017, ele-
vação de 14%. “Para a pecuária, 
tanto de corte quanto de leite, 
2018 foi um ano de recuperação 
importante. O País vinha de uma 
situação complicada e de incer-
tezas econômicas e políticas, mas 
com uma melhor definição do 
cenário eleitoral no segundo se-
mestre, houve mais otimismo por 
parte dos produtores. Os dados 
das vendas de sêmen no segundo 
semestre confirmam isso. O perí-
odo concentrou mais de 60% do 
volume comercializado”, informa 
o presidente da Asbia, Márcio 

Nery Magalhães Jr.
A pecuária de corte ficou 

acima da média geral, surpreen-
dendo positivamente o mercado. 
“Em 2018, tivemos uma de-
manda muito forte por bezerros 
cruzados no Brasil, em função do 
aumento da exportação de ani-
mais vivos para países do Oriente 
Médio. Esse aumento no preço 
do bezerro estimulou os pecuaris-
tas a investir mais em insemina-
ção artificial para ampliar a pro-
dução. As raças Angus e também 
Brangus tiveram um crescimento 
bem acentuado, puxando para 
cima as vendas de sêmen”, es-
clarece o dirigente. Esta deve ser 
uma tendência também no fecha-
mento de 2019, já que o bezerro 
cruzado continua valorizado.

Além desse aspecto, hou-
ve um crescimento do mercado 
como um todo em relação ao uso 
da tecnologia. “Esse crescimento 

não foi só de vacas inseminadas 
em uma mesma fazenda que já 
utiliza a técnica. Propriedades 
que antes não inseminavam pas-
saram a adotar a inseminação 
em 2018, provavelmente em fun-
ção até dessa procura maior por 
bezerros cruzados”, destaca.

A elaboração do Index Asbia 
2018 ficou a cargo do Cepea 
(Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada) que, 
desde o ano passado, passou a 
fazer as análises das vendas de 
sêmen trimestralmente. Este 
é o primeiro relatório que traz 
os dados separados por trimes-
tre, medida que visa a facilitar 
a tomada de decisão de toda a 
cadeia produtiva em relação a 
novos investimentos. “A parceria 
com o Cepea está sendo funda-
mental para conseguirmos espe-
cificar cada vez mais as informa-
ções sobre o uso da inseminação 
artificial. O próximo passo será 
disponibilizar os dados de vendas 
a cada trimestre, e não mais por 
semestre. Também pretendemos 
trazer as vendas por município. 
Além disso, estamos conseguindo 
antecipar o fechamento do rela-
tório para que a informação es-
teja disponível no início do ano”, 
informa o presidente.

O mercado brasileiro re-
gistrou em 2018 a entrada de 
16.825.448 doses (+19,9%). 
Foram importadas 7.195.145 
doses e 9.630.303 doses pro-
duzidas nacionalmente. Já as 
doses oriundas da Prestação 
de Serviço foram 1.391.327 
(+7,7%). >>>

Fotos: Divulgação

Fábio Ruivo, da Cabanha Recalada

Ney Conti, da Zebufértil

Francisco Amaral Amostra do gado Angus da região exportadora de sêmen
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Ainda que o Brasil sofra forte 
concorrência dos principais 
produtores de genética, há 
espaço para exportar sêmen

A 
seguir o Angus@newS 
apresenta com exclusi-
vidade entrevista com 

o gerente executivo da Asbia, 
Carlos Vivacqua, que descreve 
os atributos da raça Angus e 
as perspectivas do mercado 
importador de sêmen nacional:

Angus@newS - Ao que se 
deve a significativa procura 
pelo sêmen da raça Angus?

Vivacqua - Pelas quali-
dades raciais de produção de 
carne de alta qualidade, com 
marmoreio, que cruzada com 
o Nelore produz uma carne 
excepcional e um animal bem 
adaptado a diversos sistemas 
de produção. Também, pelas 
características positivas da 
raça em relação as demais 
características de interesse 
econômico. No cruzamento 
produz animais bem adapta-
dos ao pastoreio nas condi-
ções de produção do Brasil 
central, precocidade e habi-

Expectativa de mercado para 2019
o gerente executivo da Asbia acredita que o cenário econômico está mais favorável e aquece o mercado de genética. entre 

os fatores está a melhora da economia do País, com a redução do índice inflacionário e a retomada dos empregos, o que 
deve elevar o poder de compra do consumidor. Também deve influenciar a produção recorde de grãos no Brasil e a queda do 
preço da soja e do milho, reduzindo os custos de produção. com menos custos, a tendência é que o produtor invista mais em 
tecnologias, como a inseminação. As exportações também tiveram elevação. A expectativa é manter esse cenário em 2019.

lidade materna dos animais 
frutos deste cruzamento.

Angus@newS - No seu 
entendimento as vendas do 
sêmen Angus em 2018 su-
peraram as expectativas do 
mercado?

Vivacqua - As vendas de 
Angus crescem significati-
vamente há anos, fruto dos 
aspectos acima detalhados 
e também pela qualidade da 
oferta de produtos Angus 
com alto valor genético e que 
atende os diversos sistemas 
de produção.

Angus@newS - A tendên-
cia da venda do sêmen Angus 
pode superar as de 2017 e 
2018?

Vivacqua - Sim, acredita-
mos que essa é uma tendência 
de longo prazo.

Angus@newS - Neste 
primeiro semestre de 2019 

as vendas alcançaram qual 
percentual? Faça uma análi-
se sobre a movimentação do 
mercado comprador do sê-
men Angus.

Vivacqua - A Angus é a 
raça de maior volume de ven-
das de sêmen no Brasil e aten-
de diversos sistemas de pro-
dução. Desde animais puros, 
localizados mais intensamen-
te na região Sul, bem como 
para o cruzamento industrial 
que atenderá as demandas 
de toda região Centro Oeste, 
Sudeste e Norte. Há alguns 
anos, a utilização do Angus 
também vem crescendo forte-
mente no Brasil e no exterior 
para uso em cima de algumas 
vacas de leite, normalmente 
animais de produção inferior 
ou maior dificuldade repro-
dutiva, buscando dar ao cria-
dor uma segunda opção de 
receita na propriedade, com 
animais cruzados e aptos a 
produção de carne.

Angus@newS - Por fim, 
informe sobre o que ocorre 
no processo de exportações 
do sêmen Angus Nacional.

Vivacqua - As exporta-
ções de Angus do Brasil so-
frem grande concorrência de 
países com fortes programas 
genéticos, grande tradição na 
pecuária global e altos inves-
timentos na avaliação genô-
mica. A combinação dessas 
ações permite, a estes países, 
produzir ofertas significativas 
de touros ainda jovens, aptos 
a ocuparem espaços nestas 
ofertas de produtos de alto 
valor genético, substituindo 
as gerações anteriores. Isso 
permite a criação do ciclo 
sustentável de oferta. Enten-
do ser necessário o aprimora-

mento dos programas de ava-
liação genética, permitindo 
ter resultado destas avalia-
ções ainda com o reprodutor 
jovem e habilitado a coletar, 
industrializar e comerciali-
zar sêmen em volumes signi-
ficativos, gerando oferta ao 
mercado nacional e também 
ao exterior. Sobre o mercado 
externo há um forte trabalho 
institucional por parte das 
empresas e pela Associação 
Brasileira de Angus. Os pro-
gramas de avaliação genéti-
ca são fundamentais para o 
crescimento das exportações, 
bem como os pontos de venda 
em cada país. Neste sentido, 
as grandes exposições nacio-
nais são muito importantes, 

pois permitem a criadores de 
todo o mundo conhecer o que 
se faz no Brasil e gerar inte-
resse para a aquisição deste 
material genético. Como pode 
se entender, as exportações, 
apesar de menores em rela-
ção ao mercado interno, vêm 
crescendo significativamente. 
Outro ponto em que a AS-
BIA vem trabalhando forte-
mente é na abertura de novos 
protocolos sanitários com 
países de nosso interesse e 
também na revisão de alguns 
já existentes. Atualmente, es-
tamos solicitando ao MAPA 
a revisão de sete protocolos 
sanitários de exportação, 
visando potencializar esses 
mercados.

Fotos: Divulgação

Carlos Vivacqua, gerente executivo da Asbia
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A 
Fazenda da Barragem, lo-
calizada no município gaú-
cho de Dom Pedrito, pro-

priedade do criador Francisco 
de Paula Cardoso e Filhos, foi a 
vencedora do Teste de Eficiência 
Alimentar Angus 2019. O touro 
Angus Redbar Gretzky G395 
V64 Lod Prince, daquela pro-
priedade, foi classificado como o 
melhor exemplar na segunda edi-
ção desta prova, que é realizada 
anualmente através da parceria 
entre a Associação Brasileira de 
Angus e a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O 
resultado do teste, que este ano 
contou com a participação de 19 
reprodutores, foi divulgado no 
dia 10 de setembro, em evento 
realizado no local da prova, a Es-
tação Experimental Agronômica 
da Ufrgs, em Eldorado do Sul, 
RS.

A prova estabeleceu um 
ranking de eficiência alimentar 
correlacionando Consumo Ali-
mentar Residual (CAR) e Ganho 
de Peso Residual (GPR), uma 
inovação introduzida na edi-
ção deste ano. De acordo com 
o gerente de fomento da Angus, 
Mateus Pivato, “este é um teste 
muito importante para a seleção 
Angus dentro de padrões moder-
nos, porque mede a capacida-
de de um reprodutor de ganhar 
mais peso com deposição ade-
quada de gordura na carcaça e 
com o menor consumo possível 
de alimentos”, explicou. No ano 

Mais com menos
passado, quando o teste foi lan-
çado, avaliava-se apenas o CAR, 
corrigido pela espessura de gor-
dura subcutânea.

Aperfeiçoamento constante
O coordenador da prova de 

Eficiência Alimentar Angus, 
professor e pós-doutor Jaime 
Tarouco, do departamento de 
Zootecnia da Ufrgs, destacou 
que a cada ano o teste vem sendo 
aperfeiçoado. “Neste ano fize-
mos um ajuste para a espessura 
de gordura de cobertura, o que é 
uma preocupação, principalmen-
te para assegurar melhor acaba-
mento. Esse é o único teste do 
Brasil que tem esse ajuste”, dis-
tinguiu o especialista, reforçando 
que a unificação do CAR e GPR 
permitiu uma avaliação mais 
completa dos reprodutores. Com 
isso o touro Red Angus vencedor 
que iniciou o teste com 564 kg, 
terminou a prova com 642 kg, 
chegando ao Consumo e Ganho 
de Peso Residual CGPR (índice 
geral que relaciona CAR e GPR) 
de 1,38, resultado de um con-
sumo residual de - 1,325 kg de 
ração/dia e de um ganho de peso 
residual de + 0,054 kg.

Seleção eficaz
O geneticista e diretor da 

Fazenda da Barragem, Fernan-
do Flôres Cardoso, fez a seguin-
te análise sobre o resultado da 
prova. “Ter animais que produ-
zem mais com menos alimento 

e menor emissão de gases é a 
chave para a sustentabilidade na 
pecuária do futuro. Vamos mul-
tiplicar a genética do G395 para 
melhorar a eficiência alimentar 
do nosso plantel e também dis-
ponibilizar, via inseminação, sua 
genética para outros rebanhos, 
contribuindo para o melhora-
mento da raça Angus no Bra-
sil”. Cardoso também destacou 
que isso é um marco no trabalho 
realizado pela cabanha, que vem 
selecionando Angus há 25 anos, 
complementando o outro título 
que ganhou este ano com o me-
lhor touro vermelho da raça pelo 
Promebo. “Isso comprova que 
estamos no caminho certo da 
seleção”, concluiu. 

Mais vencedores
Na sequência das avaliações 

de ganho alimentar a Cia Azul 

Agropecuária, de Susana Ma-
cedo Salvador, em Uruguaiana, 
RS, através do touro Cia Azul 
4228 Resourc Cia 1022, ficou 
com a segunda colocação nesta 
que é uma das mais importan-
te provas de performance para 
reprodutores em realização 
no Brasil. Já o touro 3 Marias 
247 South Dakota, da Estância 
Três Marias, de Santa Vitória 
do Palmar, RS, propriedade do 
criador Francisco Amaral, ficou 
com a terceira colocação.

Na lista dos Touros de Elite 
– os seis com maior índice final 
para CGPR – também estão 
Santo Antão West River Matrix 
TE1181, da Cabanha Santo An-
tão, do Alegrete, RS, em quarto 
lugar; GAP T001/17, da Gap Ge-
nética, de Eduardo Linhares, de 
Uruguaiana, RS, em quinto; e To-
lio TE454 Hilk 323, da Cabanha 
Tolio’s Farm, de Formigueiro, RS, 
em sexto.

Tamanho não é documento!
O Teste de Eficiência Alimen-

tar este ano teve uma duração de 
52 dias, prazo suficiente, segundo 
os pesquisadores, para mensurar 
todos os indexadores confiáveis. 
Também durante o desenrolar da 
prova foram produzidos diversos 
indexadores que irão orientar o 
uso dos touros que se apresenta-
rem em frames variáveis de 5 a 

8. Isto indica que os resultados 
se aplicam de forma igualitária, 
independentemente do tamanho 
do animal.

O inspetor técnico e diretor 
da Angus, Flávio Alves, que re-
visou e confirmou os exemplares 
após a prova, destacou que nem 
sempre o animal que sai mais 
pesado da prova é o mais viável 
economicamente. “Precisamos 
buscar os animais que andem 
bem a campo”, orientou.

Além de um ganho de peso 
médio de 1,18 kg por dia, o 
teste indicou que os reproduto-
res atingiram medida de Área 
de Olho de Lombo (AOL) de 
90,62 cm².

As avaliações finais mos-
tram que o touro campeão co-
meu 1.325 kg/dia a menos do 
que o esperado para ele e 3,63 
kg/dia a menos do que o exem-
plar menos eficiente no teste, 
segundo a agrônoma Carolina 
Silveira da Silva, responsável 
pelo Setor de Confinamento do 
teste. “Se avaliarmos um perí-
odo de 70 dias, isso representa 
uma economia de R$ 1,50 por 
dia em relação ao esperado e de 
R$ 2,34 por dia em comparação 
ao animal menos eficiente, o que 
pode resultar numa diferença 
de R$ 292,20 entre o que mais 
comeu e o que menos comeu”, 
concluiu Carolina.Jayme Tarouco e o sistema que avalia o consumo alimentar de bovinos 

Prova Angus/Ufrgs:

Fotos: Angus/Divulgação
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U
m touro pode ser muito 
bonito e correto, cha-
mando a atenção até de 

um olho treinado. Mas é a cai-
xa preta que vai dizer se ele é 
um legítimo exemplar Angus 
e se será eficiente e produtivo 
está no fato de ser um animal 
registrado e em seus dados de 
avaliação, que vão ditar a sua 
performance. Foi basicamente 
esse recado que o evento Cir-
cuito Touro Angus Registrado 
foi levar a pecuaristas de Minas 
Gerais, em evento realizado dia 
6 de setembro na Casa Branca 
Agropastoril, em Silvianópolis, 
MG. Um consistente grupo de 
criadores compareceu para ou-
vir as palestras do gerente de 
Fomento da Associação Brasi-
leira de Angus, Mateus Pivato, 
da gerente nacional do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
Ana Doralina Menezes, e da 
superintendente da Associação 
Nacional de Criadores - Herd 
Book Collares (ANC), Silvia de 
Freitas.

O evento, estrategicamente 
apresentado no dia anterior e no 
local de um dos maiores e mais 
importantes pregões de Angus 
do Brasil, o 5º Leilão Primavera 
Casa Branca, premiou com in-
formações valiosas os criadores 
e interessados em Angus daquela 
região mineira, estado no qual 
o uso da genética Angus cresce 
a cada momento. Em expansão 
no rebanho de Minas Gerais, a 
genética Angus é vista como a 
principal ferramenta de seleção 
para qualificar e padronizar o 
rebanho e viabilizar a produção 
de carne de qualidade, elevando 
a rentabilidade das propriedades 
rurais.

Minas em alta
Dados da Associação Brasi-

leira de Inseminação Artificial 
(Asbia), sinalizam que a raça é 
responsável pela comercializa-
ção de 4,9 milhões de doses de 
sêmen ao ano no Brasil, mais da 
metade do total negociado por 
todas as raças de corte no País 
(9,6 milhões de doses). E Minas 

Touros para mineiros, uai

Gerais absorve 535,5 mil doses 
ao ano de sêmen de animais de 
corte (5,6% da comercializa-
ção nacional) e quase metade 
das vendas registradas no Es-
tado já são de animais Angus 
(249,4 mil doses), e crescendo 
a cada ano. Inclusive no Leilão 
Casa Branca, realizado no dia 
seguinte a este evento, se cons-
tatou que um grande número de 
compradores de Angus eram de 
Minas Gerais. 

Mais com menos
Segundo Mateus Pivato, a 

raça Angus é o caminho certeiro 
para elevar o índice de desfru-
te da pecuária brasileira, hoje 
em cerca de 20%. Nos Estados 
Unidos, essa marca – que mede 
a produtividade das proprie-
dades chega a 34%. “Isso nos 
mostra que a pecuária brasilei-
ra tem um grande potencial de 
expansão e que pode assumir o 
primeiro lugar na produção de 
carne no mundo”, disse o téc-
nico a uma plateia interessada 
de novos criadores. Pivato disse 
também que a cooperação entre 
raças pode auxiliar nesse pro-
cesso de elevação de rentabilida-
de, permitindo que os benefícios 
de cada uma delas se expresse 
com maior vigor.

“Os produtores precisam 
produzir mais com menos. E isso 
significa produzir na vertical, 

um trabalho que está 
alicerçado em quatro 
pilares: genética, sanida-
de, manejo e nutrição”, 
completou, lembrando que o cru-
zamento industrial entre Angus 
e as raças zebuínas é uma exce-
lente oportunidade de lucro e da 
obtenção de animais de qualida-
de, que serão mais valorizados no 
abate.

Mateus também mostrou 
dados da história da raça Angus 
no mundo e no Brasil. Na forma 
de conhecimentos gerais sobre a 
raça, Mateus infirmou que o pri-
meiro registro de Angus na Escó-
cia ocorreu em 1862. No Brasil 
o primeiro registro foi feito em 
1906 (o famoso touro Menelik, 
vindo do Uruguai). Em 1963 foi 
fundada a Associação Brasileira 
de Angus, em Uruguaiana, na re-
gião da fronteira oeste gaúcha, e 
em 1974 foi criado o Programa 
de Melhoramento de Bovinos de 
Corte (Promebo), que passou a 
avaliar os animais. E em 1999 a 
Associação Brasileira de Angus, 
que hoje conta com mais de 300 
produtores de genética seleciona-
da, mudou sua sede para Porto 
Alegre, RS. O técnico destacou 
ainda as qualidades da raça An-
gus como precocidade, fertilida-
de, facilidade de partos, habilida-
de materna e variedade genética, 
produtora de uma das melhores 
carnes do mundo. 

Genética, padronização
e bom acabamento
A gerente nacional do Pro-

grama Carne Angus Certifica-
da destacou em sua palestra o 
funcionamento do mercado da 
carne. Ana Doralina Menezes 
enfatizou que é essencial enten-
der os desejos do consumidor, 
que vêm mudando ao longo dos 
anos. Contudo, ressaltou que uma 
exigência é constante: padroniza-
ção. “O consumidor quer com-
prar e está disposto a pagar pela 

carne de qualidade, mas não quer 
saber se temos seca no campo, ou 
qualquer outro evento que possa 
influenciar o abastecimento ou 
modificar as características do 
corte. Ele quer um produto pa-
dronizado”, frisou, chamando a 
atenção para a importância da 
maciez e do sabor da carne na 
satisfação do cliente. Ela obser-
vou que com o passar dos anos, 
o setor vem sendo cobrado por 
diversos novos fatores. “O cliente 
quer saber se a carne é macia e 
saborosa, mas também se o pe-
cuarista tem boas práticas, se 
conserva o meio ambiente e se 
o animal foi criado dentro das 
normas de bem-estar”, citou, 
lembrando a sustentabilidade da 
produção.

A gerente do Programa Car-
ne Angus também abordou a im-
portância da otimização do uso 
da genética Angus, desde a ava-
liação dos animais até a utiliza-
ção de sistemas de criação e nu-
trição eficientes, capazes de gerar 
carcaças de correto acabamento, 
com a quantidade de cobertura 
de gordura necessária para en-
frentar a cadeia de frio por que 
passam os cortes. “Não adianta 
ter uma boa genética sem ter a 
nutrição adequada ou sistema de 

produção que permitam produzir 
um produto de qualidade”. Para 
ela, genética, animais jovens e 
bom acabamento é o segredo do 
programa Carne Angus.

Marcas e registros:
como funcionam
O circuito de palestras ain-

da contou com apresentação da 
superintendente da Associação 
Nacional de Criadores Herd-
Book Collares (ANC), Silvia de 
Freitas. Ao falar sobre o tra-
balho da entidade, salientou a 
importância do registro para o 
desenvolvimento dos rebanhos 
brasileiros. Detalhou como é 
feito o registro dos animais da 
raça Angus e as diferentes for-
mas de marcação e organização 
de dados. Mencionou ainda a 
importância do criador utilizar 
as informações que constam no 
Sumário de Touros, publicação 
que reúne os dados dos repro-
dutores disponíveis no mercado, 
viabilizando as melhores esco-
lhas para os acasalamentos. 
“Temos que correr atrás da tec-
nologia na pecuária e achar no 
sumário as características que 
precisamos para atender a cada 
uma das necessidades”.

Sobre o Programa de Me-
lhoramento de Bovinos de Cor-
te (Promebo), mencionou os 
avanços que devem advir de um 
trabalho inovador iniciado em 
2019, que consiste em avaliar 
animais meio-sangue para criar 
indexadores para os touros An-
gus e ventres Zebuínos. “A ideia 
é dar ferramentas para a seleção 
de touros e matrizes que geram 
bezerros mais adaptados para 
uso principalmente em estados 
do Sudeste e Centro Oeste bra-
sileiros”, definiu.

Após as palestras, os visi-
tantes puderam aproveitar uma 
degustação de carne Angus, 
quando foi possível verificar na 
prática a qualidade que a genéti-
ca Angus traz à carne. O próximo 
evento do Circuito Touro Angus 
Registrado será realizado em Ja-
guariúna, SP, no Red Eventos, no 
dia 25 de outubro.

Fotos: Divulgação / Angus

Mateus Pivato e Ana Doralina foram os palestrantes
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P
ela primeira vez, a unida-
de do Marfrig de Tanga-
rá da Serra, MT, realizou 

um concurso de carcaças entre 
seus principais fornecedores, 
que apresentaram lotes uni-
formes de alto padrão, surpre-
endendo a todos. Na etapa do 
Mato Grosso, realizada no dia 
06 de setembro, com 615 ani-
mais inscritos, a Fazenda Boi 
Tanga, de Tangará da Serra, 
do criador Francisco Prado 
Mauro (leia reportagem em 
nossa edição de Julho/Agos-
to 2019), garantiu o título de 
campeã na categoria fêmeas 
com o lote com espetaculares 
91,80 pontos. Ainda entre as 
fêmeas, a Fazenda Santo An-

Dez criatórios da região 
de Panambi, Noroeste gaú-
cho, participaram do primeiro 
concurso de carcaças promo-
vido pela Cotripal, parceiro do 
Programa Carne Angus Cer-
tificada. A promoção destes 
concursos é uma forma de ava-
liar os produtos entregues ao 
frigorífico e promover a troca 
de informação entre os criado-
res, sempre muito produtiva. 
A prova avalia as carcaças em 
aspectos como acabamento de 
gordura, idade e padrão racial. 
Entre os premiados, na catego-
ria de fêmeas definidas, a ven-
cedora foi a Agropecuária Po-
rongos, de Osmar Villani, Santa 
Bárbara do Sul, RS, com peso 
médio de 225,33 kg e 94 pon-
tos. “Trabalho com a raça há 
cinco anos e é preciso acom-
panhar diariamente o rebanho 
para que os resultados sejam 
cada vez mais expressivos”, 
comemora Villani.

Estreia em Tangará da Serra
tônio, de Agostinho Sansão, 
Barra do Bugres, MT, atingiu 
90,69 pontos e foi a segunda 
colocada. 

Entre os machos, o primei-
ro lugar ficou com a Fazenda 
Água Boa, de Gilberto dos 
Santos, Juara, MT, que obte-
ve 75,85 pontos. A Fazenda 
Militância, de Osmar Ribei-
ro Mello, município de Vera, 
MT, conquistou o segundo lu-
gar com o lote 20, que obteve 
69,58 pontos. O lote revelação 
do Concurso foi a Fazenda En-
cantado IV, de Cleto Webler, 
município de Sapezal, MT.

Por ser realizado em diver-
sas regiões do Brasil, os con-
cursos de carcaças mostram 
o potencial produtivo da raça 
Angus para carne de qualidade 
em vários sistemas de produ-
ção. A gerente do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes, é enfática; 
“É muito bom perceber que 
nós conseguimos alcançar a 

qualidade que o consumidor 
nos demanda, com animais 
criados em diferentes regiões, 
climas e sistemas”, ressaltou.

O coordenador regional do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, Maychel Borges, con-
siderou o evento um grande 
sucesso: “O mais importante 
não foi apenas a disputa, mas 
a troca de conhecimento entre 
os produtores”, afirmou Bor-
ges, destacando que o objeti-
vo do concurso é, além de por 
no mercado um produto com 
qualidade, fortalecer o vínculo 
entre produtor e indústria.

A cerimônia de entrega dos 

troféus foi realizada no dia 7 
de setembro, no estande do fri-
gorífico Marfrig na Exposerra, 
em Tangará da Serra (MT). 
Segundo o gerente nacional de 
compra de gado do Marfrig, 
Mauricio Manduca, este é um 
ano de expansão para o Pro-
grama Carne Angus Certifica-
da, assim como para o Frigo-
rífico, que abriu duas unidades 
no Rio Grande do Sul (em Ale-
grete e Bagé) e uma no Mato 
Grosso, na cidade de Várzea 
Grande. “Esse evento valoriza 
o produtor e reforça a qualida-
de da Angus.”

O certificador Angus na 

unidade de Tangará da Serra, 
Juarez Nascimento, observa 
que “o concurso mostrou a 
excelência dos produtos meio 
sangue Angus produzidos no 
Mato Grosso, uma amostra do 
excelente trabalho desenvol-
vido por nossos pecuaristas”. 
Assim, este trabalho vem es-
treitando os elos da cadeia 
produtiva da carne, contribuin-
do para uma pecuária ainda 
mais forte. Vencedor da etapa, 
Renato Mauro Prado, da Fa-
zenda Boi Tanga assinalou que 
“buscamos fazer sempre o me-
lhor, pensando no cliente e no 
consumidor final”.

Renato Mauro Prado, Fazenda 
Boitanga, Tangará da Serra, MT

Gilberto dos Santos, Fazenda Água 
Boa, Juara, MT

Junior Sansao, da Fazenda Santo 
Antonio, Barra do Bugres, MT

Cotripal inicia concurso de carcaças

Foto: Stéphany Franco/Divulgação

O melhor lote fêmeas cru-
za Angus foi apresentado pela 
Granja do Açude, de Gilber-
to Stolz, também de Santa 
Bárbara do Sul, com peso de 
187,10 kg, totalizando 77,5 
pontos. 

Já nos machos definidos, 
destaque para a Agropecuária 
Bela Vista, de Fabiano Donat-
ti, Palmeira das Missões, RS, 

com média de 238,84 kg, e um 
total de 82 pontos. Estes ani-
mais são comprados no des-
mame, passam pela recria na 
pastagem de inverno e, após a 
recria, são terminados em um 
sistema de semi-confinamen-
to. “A vantagem de trabalhar 
com Angus é que eles são mui-
to precoces e possuem um va-
lor agregado maior”, constata 

Donatti.
A melhor carcaça fêmea 

definida é da Agropecuária Ca-
sarin, de Braulio Casarin, que 
ficou muito satisfeito com o re-
conhecimento de seu trabalho. 
A Agropecuária Bom Retiro, 
de Paulo Strobel, recebeu o 
prêmio de melhor carcaça cru-
za Angus. A Agropecuária Bela 
Vista também conquistou o tí-

tulo de melhor carcaça macho 
definido.

Integração 
Lavoura-Pecuária
A gerente nacional do Pro-

grama Carne Angus Certifi-
cada, Ana Doralina Menezes, 
destacou que estes eventos 
têm o objetivo de aproximar a 
Associação Brasileira de An-
gus dos produtores rurais que 
utilizam genética Angus em 
diferentes sistemas produti-
vos. “No caso da Cotripal  os 
animais são extremamente 
jovens e, devido à integração 
lavoura-pecuária, a maioria 
é criada e recriada em pasta-
gem e terminada em sistema 
de confinamento ou semi-con-
finamento”, disse Ana Dora-
lina, ressaltando que o abate 
precoce e os bons resultados 
de acabamento e rendimento 
de carcaça reforçam a quali-
dade da genética Angus.

Fotos: Divulgação

Aqui, todos os premiados do Concurso de Carcaças da Cotripal
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Integração Lavoura-Pe-
cuária, uma prática anti-
ga, mas que traz enormes 

resultados à área de produção, 
foi o cerne do evento realizado 
no dia 27 de setembro, em Pa-
nambi, RS. O 1º Circuito An-
gus ILP - Cotripal reuniu na 
sede da cooperativa em torno 
de 160 pessoas a fim de dis-
cutir as vantagens e desafios 
de investir num sistema de 
produção baseado na integra-
ção lavoura-pecuária dentro 
das propriedades. O encontro, 
promoção conjunta da Asso-
ciação Brasileira de Angus e 
da Cotripal, teve como local a 
sede da Afucopal (Associação 
dos Funcionários da Cotripal), 
e contou com palestras, saída 
de campo e degustação de car-
ne Angus certificada. Ocorreu 
no dia seguinte ao concurso de 
carcaças Angus.

Em sua apresentação, o 
professor titular do Departa-
mento de Plantas Forrageiras 
e Agrometeorologia da UFR-
GS, Paulo Carvalho, mostrou 
como trabalhar e proteger o 

Os ganhos da Integração 
Lavoura Pecuária

solo das propriedades. “Temos 
que otimizar nossa atividade e 
produzir em todas as épocas 
do ano. E para isso é neces-
sário fazer um estudo sobre 
o que plantar em cada solo e 
estação para que o gado, que 
é criado com a integração 
lavoura-pecuária, nunca tenha 
o ganho de peso e a sanidade 
prejudicados”, sintetizou.

Para dar conta da propos-
ta do evento, houve também 
apresentação de cases com os 
produtores rurais Sone Flo-
rita Vione Hickenbick e Edu-
ardo Diego Janke. A criadora 
Sone, de Jóia, RS, e o criador 
Janke, de Panambi, RS, con-
taram aos participantes o 
que está sendo feito por eles 
para que a lucratividade das 
propriedades aumente inde-
pendente da época do ano. “O 
maior acerto que fizemos foi 
a compra de animais da raça 
Angus, pois eles se adaptam 
muito bem a diferentes tipos 
de clima e pastagem”, decla-
rou Sone.

Há meio século
O vice-presidente da Angus, 

Caio Vianna, fez uma apresen-
tação da entidade, que há meio 
século se dedica ao apuro e 
ao desenvolvimento da raça 
Angus no Brasil, sediada em 
Porto Alegre, RS. Segundo ele, 
eventos como esse são de suma 
importância porque aproxi-
ma os produtores da associa-
ção. “A Angus está presente 
de ponta a ponta no processo 
produtivo, desde a seleção de 
animais através da genética 
até o momento em que a carne 
é servida para os consumido-
res”, enfatizou Vianna, ressal-
tando que durante a visita em 
sua propriedade, em Tupanci-
retã, RS, destacou aos partici-
pantes questões que envolvem 
o manejo e bem-estar animal, 
regime de alimentação e tipos 
de plantas forrageiras para 
cada solo. “Existe todo um 
trabalho a ser feito pelos cria-
dores, não basta só comprar o 
gado”, alertou.

Na sequência, falaram ao 
público a gerente do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
da Angus, Ana Doralina Me-
nezes, Diego Coimbra, super-
visor regional do Senar-RS, 
Germano Döwich, presidente 
da Cotripal, e Telmo Dutra 
Freitas, presidente do Sindica-
to Rural de Panambi. Dentro 
do objetivo da jornada de dis-

cutir e refletir sobre produção 
de carne de qualidade no sis-
tema de integração lavoura-
pecuária, suas possibilidades 
de melhoria e benefícios que o 
sistema dispõe aos produtores, 
Ana Doralina destacou que a 
integração lavoura-pecuária 
torna a produção dos animais 
mais sustentável e rentável. 
“Os exemplares Angus têm um 
diferencial que é a facilida-
de de adaptação a diferentes 
ambientes, o abate precoce, o 
acabamento e rendimento de 
carcaças e, sobretudo, o mar-
moreio, que torna a carne mui-
to mais macia e saborosa”, 
disse a dirigente.

Algumas vantagens
de utilizar a ILP 
Melhora nas característi-

cas do solo, devido à presença 
da matéria orgânica; Redu-
ção da ocorrência de doenças, 
pragas e plantas daninhas de-
vido à quebra do ciclo; Recu-
peração de áreas que foram 
degradadas; Renovação da 
cobertura vegetal; Aumento 
do bem-estar animal; Melhora 
no processo de fixação do car-
bono atmosférico; Reciclagem 
de nutrientes no solo; Melhora 
na qualidade e preservação de 
recursos hídricos; Diminuição 
dos riscos de erosão; Aumento 

da biodiversidade e das intera-
ções entre diferentes espécies 
de plantas e polinizadores, o 
que favorece as culturas; Di-
versificação de atividades na 
propriedade; Melhor equilí-
brio de fluxo de caixa; Redu-
ção do custo de reforma de 
pastagens; Formação de pa-
lhada de qualidade para plan-
tio direto; Otimização do uso 
do maquinário.

Carne Angus
na São Xavier
Ao final, na Cabanha São 

Xavier, em Tupanciretã, os 
participantes foram convi-
dados pelo proprietário, Caio 
Vianna, a apreciar um chur-
rasco de carne Angus certifi-
cada. O Circuito Angus – ILP 
Cotripal foi uma realização 
da Cooperativa, em parceria 
com Associação Brasileira 
de Angus, Programa Carne 
Angus Certificada, Sindicato 
Rural de Panambi, Programa 
Juntos Para Competir, Farsul 
(Federação da Agricultura do 
Rio Grande do Sul), Senar/RS 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural) e Sebrae/RS 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas). (Agradecimentos à 
jornalista Mileni Portella, da 
Cotripal).

Evento foi realizado na Cotripal, em Panambi, RS, e propriedades da região noroeste gaúcha

Carne Angus foi estrela do dia a campo na São Xavier
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D
efinitivamente, nesta 
última década, a raça 
Angus está rompendo 

preconceitos e se firmando 
como a verdadeira raça mun-
dial para carne de qualidade. 
Sua incrível adaptação está 
se mostrando por inteiro, ain-
da que sua origem remonte à 
Escócia, seu aperfeiçoamen-
to tenha ocorrido nos gélidos 
condados ingleses, nas mon-
tanhas do norte dos Estados 
Unidos e no clima ameno da 
Pampa argentina. A par disso 
tudo, a raça Angus também 
vem abrindo novos espaços na 
região tropical. Se já rompeu 
obstáculos no Sudeste – veja 
o sucesso de vários criatórios 

Angus da Imperatriz

paulistas e mineiros – sem 
falar dos gigantescos e bem-
sucedidos confinamentos no 
Centro-Oeste, agora a Angus 
também encontrou espaço na 
Integração Pecuária-Floresta, 
em plena área de transição do 
Cerrado para a Amazônia Le-
gal. 

Um dos mais novos defen-
sores da raça é um intran-
sigente arauto da sustenta-
bilidade, Mauroni Cangussu, 
médico veterinário e pecua-
rista mineiro que encontrou 
espaço para desenvolver suas 
ideias no Maranhão, Piauí e 
Pará. E é em Imperatriz, na 
sua Fazenda Monaliza, situ-
ada no sudoeste maranhense, 
que as ideias de sustentabili-
dade de Cangussu estão em 
plena execução, a ponto de 
enquadrar sua empresa entre 
as líderes de sustentabilidade 

no Brasil. Durante a produção 
desta reportagem, sua fazenda 
estava sendo auditada, já que 
participa do 6º Prêmio Fa-
zenda Sustentável da Revista 
Globo Rural. 

De fato, a fazenda é um 
verdadeiro campo de testes de 
900 hectares, dos quais 400 
hectares são reserva natural e 
os outros 500 ha estão sendo 
convertidos em sistema silvi-
pastoril. Tanto que a Fazenda 
Monaliza é local de aula de 
universidades regionais e re-
cebe visitas de pesquisadores 

internacionais ligados à biodi-
versidade e sustentabilidade. 
Não satisfeito com tanta inte-
gração mundial, Mauroni Can-
gussu ainda viaja pelo mundo 
em busca de novas experiên-
cias de sustentabilidade, par-
ticipa de seminários e fóruns 
internacionais, sempre para 
ampliar seus horizontes.

A Fazenda Monaliza está 
situada próxima da Ferrovia 
de Carajás e da Ferrovia Nor-
te-Sul, numa região sem gran-
de tradição de agricultura, 
que aliás acabou encontrando 
espaço no “Matopiba”, situ-
ado parte no sudeste do Ma-
ranhão, sul do Piauí, norte do 

Tocantins e oeste baiano. Já 
a região de Imperatriz possui 
enormes reflorestamentos de 
eucaliptos, tendo à frente a 
Suzano Papel e Celulose, que 
cultiva cerca de 200 mil ha 
desta árvore exótica.

Modelo de 
reconversão pecuária
A Fazenda Monaliza é um 

verdadeiro modelo de recon-
versão pecuário, porque a fa-
zenda era o oposto de hoje: so-
los degradados, pasto rapado, 
que torrava no período seco 
e perdia nutrientes por conta 
das chuvas torrenciais do pe-
ríodo das águas, via erosão. 
Passados alguns anos, além 
de se tornar uma empresa de 
alta rentabilidade, devido à 
grande produção de forragem, 
a recuperação da floresta com 
a reintrodução de legumino-
sas de grande porte, como o 
Estilosantes e Calopogônio, 
consorciados com forrageiras 
como as braquiárias e plantas 
com flores, como a Tithonia di-
versifolia e Gliricidia sepium - 
criou um novo ecossistema que 
recuperar o solo. De quebra, 
produz conforto térmico para 
o gado, reduzindo a tempera-
tura na sombra em até mais de 
4 graus Celsius. >>>

na transição entre o cerrado e a Amazônia legal, o Angus encaixou perfeitamente numa 
propriedade que realiza a reconversão pecuária e investe forte em sustentabilidade

Fotos: Acervo particular/Divulgação

Modelo de reconversão 
pecuário, a Fazenda Monaliza 
é um campo de provas de 
sucesso da sustentabilidade Produção de mudas próprias para replantio da floresta tropical

Programa de sustentabilidade está sendo desenvolvido pelo produtor de Imperatriz, MA, Mauroni Cangussu (acima)

Por Horst Knak
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Estas leguminosas, garan-
te Mauroni Cangussu, chegam 
a fixar no solo mais de 700 
kg de nitrogênio/hectare/ano. 
“O herbicida quebra o ciclo e 
mata a leguminosa, acabando 
com a ótima parceira com as 
gramíneas”, explica. O uso 
indiscriminado do fogo e dos 
químicos criou uma grave de-
gradação, quase a desertifica-
ção, porque o solo da região é 
menos estruturado e pode so-
frer muita erosão e perda de 
água. A umidade alta e o ca-
lor próximo dos 40 graus Cel-
sius acabam prejudicando a 
pecuária e a agricultura, que 

precisam ser conduzidas com 
planejamento e sustentabi-
lidade. “Temperaturas aci-
ma de 27 graus geram forte 
stress calórico para o gado”, 
diz o empresário. De aduba-
ção, apenas fosfato natural e 
calcário.

Quebra-vento e 
proteção à erosão
As árvores também servem 

como quebra-vento, reduzindo 
a erosão, garantindo retenção 
de água no solo. As folhas 
mortas vão aumentar o nível 
de matéria orgânica e seu uso 
vai se tornando ano a ano mais 

O manejo racional e a 
integração da pecuária com 
a floresta criou um ambiente 
favorável à criação de Angus

econômico. “Criamos zonas de 
conforto térmico, reduzimos o 
stress do gado, aumentando o 
desempenho animal”, afirma 
Cangussu. A reconversão pe-
cuária – que deveria ser es-
timulada pelo governo – é a 
volta ao ecossistema original, 
na medida do possível. “Va-
mos produzir dentro dos li-
mites que a natureza permite, 
pensando sempre nas gerações 
futuras”, diz Cangussu. Graças 
a estas técnicas, o subsolo tem 
fartura de água de excelente 
qualidade. “É água límpida, 
que distribuímos em todo o 
sistema pastoril para garantir 
fácil e livre acesso do gado”, 
revela.

As plantas com flores per-
mitiram à fazenda o ingresso 
em uma nova atividade: a api-
cultura. Dezenas de colmeias 
estão em fase de implanta-
ção e a empresa deverá pro-
duzir mel e derivados comer-
cialmente nos próximos anos. 

Afinal, longe dos venenos, a 
abelha vai encontrar um ecos-
sistema quase perfeito. Ainda 
dentro da linha de sustentabi-
lidade, a empresa já implantou 
um sistema de energia fotovol-
taico. São 60 painéis solares, 
que geram 2.700 Kw mensais, 
reduzindo em muito as neces-
sidades de compra de energia 
pública e permitindo a instala-
ções elétricas por todo o com-
plexo produtivo.

A Fazenda Monaliza é 
tocada por quatro famílias 
de funcionários que estão 
em permanente treinamento, 
buscando sempre implantar 
novos aspectos relativos à 
sustentabilidade. O rebanho, 
formado por 1.150 animais, 
tem um núcleo genético de 
Nelore, com utilização de sê-
men Angus para a produção 
de animais meio sangue. São 
548 fêmeas Nelore e ½ san-
gue Angus, utilizando sêmen 
de centrais, com caracterís-

ticas de adaptação, voltados 
à precocidade e produção 
de carne de qualidade. Seu 
aproveitamento é interes-
sante: o desfrute é excelente, 
com produção anual de 480 
animais para abate com pe-
sos entre 450 e 540 quilos. A 
alimentação tem como base 
a pastagem abundante, com 
adição de silagem produzida 
na própria fazenda, mistura 
mineral e suplementos com 
ureia.

A chegada do 
Angus ao Maranhão
Mas como o Angus chegou 

ao Maranhão? Segundo Mau-
roni Cangussu, a escolha pela 
raça deve-se a vários fatores, 
mas especialmente à sua cons-
tante busca pela qualidade: 
“Andei pelos Estados Unidos, 
em Kansas, no Nebraska, e 
vi muito Angus por lá. E que 
qualidade e produtividade”, 
lembra. Também ouviu falar 
bem do sucesso do Angus no 
Brasil, que vem tomando cor-
po na última década, graças 
ao sucesso do Programa Car-
ne Angus Certificada. 

Esta é outra tarefa à qual 
ele pretende se dedicar: mon-
tar uma estrutura produtiva 
de Angus, para gerar carne 
de qualidade, com bonificação 
ao produtor. “Há espaço para 
um bom grupo de produtores 
de Angus no Maranhão”, ga-
rante. Segundo ele, é preci-
so encurtar o ciclo pecuário, 
possibilidade que cresce com 
o Angus. Para ele, acima de 
tudo, há uma missão: produzir 
alimentos com alta tecnologia 
e sustentabilidade social, am-
biental e econômica.

A propriedade, antes do início do projeto, era um grandes descampado, com solos degradados, e hoje ostenta fartura de pasto e conforto térmico para o gado

Fotos: Acervo particular/Divulgação

A campo, ou confinado, o meio sangue Angus torna-se excelente alternativa para encurtar o ciclo e produzir carne de qualidade

A apicultura também encontra espaço no ambiente sustentável
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N
as fêmeas a faixa de 
Grande Campeã ficou 
com São Bibiano Daddy 

7926 (box 864). Nos machos, 
o manto de campeão foi aco-
modado sobre o dorso de São 
Bibiano Insight 7811 (box 
807). Dirigindo a São Bibiano 
desde os anos 1960, Bastos 
Filho, ou simplesmente Antoni-
nho Bastos, coroa seu trabalho 
na pesada pista de Esteio: A 
representação da Associação 
Brasileira de Angus na Expoin-
ter 2019 contou com um total 
de com 194 animais inscritos 

Dobradinha da São Bibiano 

- 103 exemplares de argola, 75 
rústicos Angus e 16 rústicos 
Ultrablack.

“Foi uma das melhores re-
presentações da São Bibiano 
em minha vida” assinalou An-
toninho Bastos, visivelmente 
emocionado com a conquista. 
Afinal, manter-se em destaque 
em pistas como a Expointer 
exige investimento e dedicação. 
“Vencer em uma feira com esse 
nível só pode nos deixar muito 
felizes”, festeja. A Cabanha São 
Bibiano foi fundada pelo pai de 
Antoninho em 1926 e cria An-
gus, Brangus e Equinos Crioulos.

O título de reservado grande 
campeão foi para Reconquista 
2824 Candelero Bismarck (box 
810), da Fazenda Reconquista , 

com quase 90 anos 
de seleção, a cabanha 
são Bibiano, de 
uruguaiana (rs), 
tendo à frente o 
selecionador, jurado 
internacional e expert 
na raça Angus, 
Antonio Martins 
Bastos Filho, fez a 
dobradinha dos sonhos 
na expointer 2019.

Expointer 2019

de Alegrete (RS), de José Pau-
lo Dornelles Cairoli. O terceiro 
melhor macho da Expointer 
2019 também é da São Bibia-
no: o terneiro São Bibiano Lí-
der 7995 (box 783).

Experiência na pista
A grande campeã Angus da 

Expointer 2019 já tem experi-
ência com vitórias nas pistas 
do Parque de Exposições Assis 
Brasil. A vaquilhona maior São 
Bibiano Daddy 7926 desfilou 
com a faixa de grande campeã 
em 2017, quando estava na 

barriga da mãe: a vaca São Bi-
biano Daddy 7524 TE Zorzal. 
A genética da propriedade, que 
tem mais de 60 anos de seleção 
da raça, foi escolhida pelo jura-
do argentino Lucas Lagrange 
pela harmonia do ventre que 
também já está prenha. Segun-
do ele, os avanços da Angus no 
Brasil e na Argentina são notá-
veis e colocam os rebanhos em 
posições parecidas em relação 
ao desenvolvimento genético. 
Lagrange destacou o equilíbrio 
entre feminilidade, musculatura 
e estrutura corporal entre as 

fêmeas e a excelente capacida-
de de trabalho dos machos. “Os 
animais que formaram a linha 
final eram muito bons”, elogiou.

A reservada de grande 
campeã é a vaquilhona PWM 
Alina TEICB2485 Erica (box 
849), do criador Paulo de Cas-
tro Marques, da Casa Branca 
Agropastoril, de Silvianópolis 
(MG). A terceira melhor fêmea 
é Belíssima SM010 Quebrant 
de São Marco (box 882), per-
tencente a Fazendas Reunidas 
Pansul/ Fazenda São Marco, de 
Itapeva (SP).

Grande Campeão Reservado de Grande Campeão Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã Reservada de Grande Campeã Terceira Melhor Fêmea

Fotos: Gabriel Olivera / Angus

>>>

Jurado Lucas Lagrange





Setembro/Outubro de 2019 Angus@newS24
EXPOSIÇÕES

Criando um registro his-
tórico da nova raça, a 
Cia Azul Agropecuária, 

de Uruguaiana, RS, venceu 
na estreia da raça Ultrablack 
na Expointer 2019, tanto nas 
fêmeas (tats. 003V e 001V) 
como nos machos (tats. 008V 
e 012V). A criadora Susana 
Macedo Salvador festejou o 
triunfo, que coroa um trabalho 

Na estreia do Ultrablack, deu Cia Azul
de seleção genética de mais de 
cem anos nas raças britânicas. 
Estamos sempre buscando 
novas alternativas, buscando 
inovação e desenvolvimento. A 
Ultrablack é uma opção para 
qualificar a produção de car-
ne do Brasil e levar a genéti-
ca Angus para novas regiões”, 
ressaltou. A raça Ultrablack 
é produto do cruzamento de 

animais Angus e zebuínos em 
composição de sangue de, no 
mínimo, 80% Angus e 20% 
zebu.

Ainda nas fêmeas, Cia Azul 
também conquistou o título 
de dupla reservada de grande 
campeã com os de tats. 017V 
e 007V. A terceira melhor du-
pla é da Fazenda 4 Linhas, 
de Luiz Antônio Menezes, de 

Guaíba, RS, de tats. 04 e 05. 
A melhor fêmea da feira é Cia 
Azul 001V, da Cia Azul. Entre 
os machos, o título de reserva-
do ficou com o lote de tats. 01 
e 03, da Fazenda 4 Linhas, de 
Guaíba, RS. O melhor macho 
Ultrablack da Expointer é Cia 
Azul 012V, da Cia Azul.

Ao todo, dez animais Ul-
trablack entraram em pista 

em duplas nesta primeira ex-
posição, que foi julgada pelo 
argentino Lucas Lagrange. Ao 
abrir o julgamento, o presiden-
te da Associação Brasileira de 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
valorizou as potencialidades da 
nova raça em expandir o uso de 
genética Angus. “A Ultrablack 
não é mais uma ferramenta. É 
a ferramenta”, ressaltou. 

As cabanhas Soldera, de 
Panambi (RS), Rincon del 
Sarandy, de Uruguaiana 
(RS) e Estância Tradição, 
de Santa Vitória do Palmar 
(RS), foram as vitoriosas 
nos Rústicos Angus da Ex-
pointer 2019, realizada no 
final de Agosto no Parque 
de Exposições Assis Brasil, 
em Esteio. O jurado argenti-
no Lucas Lagrange afirmou 
estar satisfeito com a quali-
dade dos lotes em pista. 

Nas fêmeas, a Cabanha 
Soldera fez dobradinha nos 
animais PO e PC. Entre os 
animais Puros de Origem, os 
Irmãos Soldera venceram 
com o lote 11 (tats. TE7212, 
TE7190 e TE7191), ao qual 
pertenceu ao lote a melhor 
fêmea PO (tat. TE7212). 
Considerando que os lotes 
eram de genéticas similares, 
Dilvani Soldera admitiu que 
a diferença foi o preparo dos 

Nos rústicos, vitórias de Soldera,
Rincon del Sarandy e Tradição

animais. O lote Reservado PO 
foi para a Cabanha Recalada, 
de Fábio Ruivo, de Capão do 
Leão (RS) com o lote 8 (tats. 
109, 104, 87). O criador 
também apresentou o tercei-
ro melhor trio de fêmeas PO 
com os exemplares do lote 1 
(tats. 169, 165, 152).

Também no PC, a vitória 
ficou com a Cabanha Soldera 
- lote 13 (tats. 7026, 7127, 
7093), que apresentou o lote 
Reservado - 12 (tats. 8385, 
8314 e 8255). A melhor fê-
mea PC da Expointer é Sol-
dera 7026 New Direction, do 
mesmo lote 13. 

O jurado Lucas Lagrange 
foi enfático ao julgar os ma-
chos rústicos. Tanto nos PO 
com PC, valorizou o poten-
cial carniceiro e o fenótipo, 
exatamente o que se espera 
hoje da Angus. “São reprodu-
tores muito bons e similares, 
machos bem estruturados”, 

avaliou.
Entre os touros PO, a vi-

tória foi para a Cabanha 
Rincon del Sarandy, de Uru-
guaiana (RS), com o lote 
22 (tats. TE3280, TE3286, 
TE3291), de onde saiu o me-
lhor macho PO: Rincon TE 
3291 Resource del Sarandy. 
“Vencer é sempre recompen-
sador”, assinalou o criador 

Ignacio Tellechea. O trio foi 
preparado na propriedade 
do parceiro Cireno Callega-
ro, em Santiago (RS). O trio 
reservado de grande campeão 
foi o do lote 21 (tats. 4325, 
4303 e 4309), da Cabanha 
Cantagalo, de Carlos Rena-
to Ferreira, de Quaraí (RS). 
O terceiro melhor trio é o 19 
(tats. TE 21, 84, 78) perten-

ce à Cabanha Recalada, do 
criador Fábio Ruivo. 

Nos machos PC, a vitó-
ria foi para a Estância Tra-
dição, da Parceria Rotta As-
sis, Santa Vitória do Palmar 
(RS), com o lote 25 (tats. 
2450, 2408, 2400). Segun-
do o criador Rogério Rotta 
Assis, com a dificuldade das 
pastagens na região, o esta-
belecimento não conseguiu 
trazer mais do os que três 
animais do lote campeão. 
“Mesmo assim, o jurado 
reconheceu o exemplar que 
tem funcionalidade, que vai 
ser pai”, disse. O trio reser-
vado de grande campeão 
é o de número 24 (tats. 
259,235, 233) da Estância 
Três Marias, de Francisco 
Azambuja Amaral, de San-
ta Vitória do Palmar (RS). 
O melhor macho PC é o re-
produtor Tradição 2450, da 
Estância Tradição.

Fotos: Gabriel Olivera / Angus

Jurado Lucas Lagrange e os técnicos Adevolmir Silva e José Carlos Guasso

Melhor Macho Ultrablack Melhor dupla Ultrablack Machos Melhor dupla Ultrablack Fêmeas
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Veja aqui os 
campeões 

rústicos da 
Expointer 

2019Trio Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Grande Campeão Machos PO

Trio Grande Campeão Machos PC

Trio Grande Campeão Fêmeas PC

Trio Reservado de Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Reservado de Grande Campeão Fêmeas PC

Trio Reservado de Grande Campeão Machos PO

Trio Reservado de Grande Campeão Machos PC

Terceiro Melhor Trio Fêmeas PO

Terceiro Melhor Trio Machos PO

Melhor Fêmea Rústica PO

Melhor Macho Rústico PO

Melhor Macho Rústico PC

Melhor Fêmea Rústica PC

Fotos: Gabriel Olivera / Angus

>>>
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D
urante a Expointer, a 
Angus passou a ter a 
outorga do Selo de Sus-

tentabilidade, lançado em Ju-
nho em Minas Gerais. A notí-
cia foi um dos pontos altos do 
seminário Angus realizado na 
Arena Rural no parque de Es-
teio. Transmitido ao vivo pelo 
Canal Rural, o evento desta-
cou a importância da carne 
bovina na dieta do brasileiro 
e mostrou como a entidade 
está centrada na constante 
busca da qualidade da Car-
ne Angus. Cada vez mais, o 
consumidor exige qualidade e 
procedência daquilo que con-
some. E, acima de tudo, que a 
carne vermelha está longe de 
ser a vilã das doenças cardía-
cas, papel largamente ocupa-
do pelo excesso de sal na die-
ta, conforme depoimento do 
médico cardiologista gaúcho 
Iran Castro.

Segundo o especialista 
ligado ao Instituto de Car-
diologia de Porto Alegre, as 
doenças cardiovasculares tem 
relação direta com o históri-
co familiar e com o consumo 
excessivo de sal. Em pesqui-

Painel valoriza sustentabilidade
sa realizada há cerca de três 
anos pelo Instituto de Car-
diologia em parceria com o 
Departamento de Zootecnia 
da Ufrgs, consumidores re-
ceberam uma dieta diária de 
120 gramas de carne bovina 
com baixa gordura externa e 
ao final da pesquisa nenhum 
deles apresentou aumento na 
taxa de colesterol. O doutor 
Iran Castro também chamou 
a atenção para o histórico de 
diabetes, fator impulsionador 
de doenças cardiovasculares. 
“A carne vermelha, do ponto 
de vista cardiovascular, é pra-
ticamente neutra”, afirmou o 
especialista, lembrando que é 
necessário manter uma dieta 
balanceada, entre grãos, ve-
getais e proteínas.

O debate dos painelistas 
também versou sobre susten-
tabilidade, as dificuldades da 
integração da cadeia produ-
tiva num país gigante como 
o Brasil. A diretora do Cen-
tro de Estudos e Pesquisas 
em Administração da Ufrgs, 
Márcia Barcellos, assinalou 
que “os hábitos de consumo 
mudaram rapidamente ao 
longo dos anos e, hoje, não 
há maneiras de produzir sem 

ser percebido pelo consumi-
dor”. Por isso, o sistema de 
produção precisa ser cada 
vez mais ético, responsável, 
procurando levar um produto 
saudável ao consumidor. Para 
ela, a Angus possui importan-
te protagonismo no assunto, 
pois trabalha com “a visão do 
início ao fim” da produção.

Ao comentar o selo An-
gus Sustentabilidade, o pre-
sidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, garantiu que a 
responsabilidade agora não é 
só buscar a qualidade da car-
ne, mas atestar processos da 
porteira para dentro. O Selo 
Sustentabilidade envolve 
também a questão ambiental 
e a responsabilidade social de 
quem produz.

A mediadora do painel, 
gerente nacional do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
Ana Doralina Menezes, con-
sidera cada vez mais impor-
tante esta aproximação com 
o consumidor: “precisamos 
entendê-lo, para melhor aten-
dê-lo, já que na cadeia produ-
tiva ao final quem manda é o 
consumidor”, destacou.

Já o diretor-geral do Va-
randa Grill, Sylvio Lazza-
rini, lembrou da trajetória 

da pecuária nos últimos 35 
anos, quando do surgimen-
to da Associação Brasileira 
de Confinadores. O gado era 
abatido aos quatro anos, o 
desfrute estava em um nível 
crítico e a qualidade da carne 
era muito baixa. Por isso, ele 
saudou o surgimento da boni-
ficação gerada do programa 
aos produtores. “Não é uma 
vantagem. É uma obrigação 
para valorizar, antes de tudo, 
o produtor”, frisou. Hoje se 
produz muito mais e melhor, 
numa área de pastagens 15% 
menor, destacou.

Pioneiro do selo Angus 
Sustentabilidade e parceiro 
do Programa Carne Angus 
Certificada, o Grupo ARG 
mostrou como se faz uma 
“Pecuária 4.0” na era da in-
formação. O gerente da ARG, 
Vitoriano Dornas Neto, expli-
cou a trajetória da empresa 
que atua no norte de Minas 
Gerais, em busca da sustenta-
bilidade: “Para agregar valor, 
sustentando nossos investi-
mentos, o Angus era o cami-
nho”, resumiu. A expectativa 
do grupo é terminar o ano 
com abate de 30 mil animais 
certificados. “Fomos atrás de 
uma genética que trouxesse 

consistência, padronização e 
qualidade”, destacou.

É claro que a genômica 
também entrou na pauta do 
painel, desta vez com o che-
fe adjunto de Pesquisa na 
Embrapa Pecuária Sul, Fer-
nando Flores Cardoso. Sen-
do hoje uma raça global, a 
expansão do Angus na região 
tropical trouxe à tona novos 
desafios: “Precisamos iden-
tificar indivíduos resistentes 
ao calor e aos ectoparasi-
tas, para podermos produzir 
carne de qualidade em am-
bientes não tão favoráveis 
para a raça, a mais usada 
em cruzamentos no Brasil. 
Fernando Cardoso também 
destacou a importância de 
provas de desempenho, como 
eficiência alimentar e as ava-
liações de carcaça por meio 
do Índice Bioeconômico de 
Carcaça (IBC). O pesquisa-
dor citou, também, a introdu-
ção da raça Ultrablack, que 
teve seu primeiro julgamento 
na Expointer. Somadas todas 
as alternativas disponíveis, é 
possível produzir com total 
sustentabilidade nos mais di-
versos sistemas de produção, 
com um balanço equilibrado 
de carbono.

Para participar do mercado, 
o sistema de produção de 
precisa ser ético, responsável,  
transparente e saudável

Fotos: Gabriel Olivera / Angus

Por Horst Knak

Sylvio Lazzarini Neto Fernando Flores Cardoso Ana Doralina Menezes

Iran CastroMarcia Barcellos Vitoriano Dornas Neto
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D
urante cerimônia reali-
zada na pista B do Par-
que Assis Brasil, nesta 

Expointer 2019, a Associação 
Brasileira de Angus entregou 
os troféus aos vencedores do 
ranking nacional e regionais, 
bem como o prêmio Mérito 
Genético. A Cabanha San-
ta Joana, do criador Ulisses 
Rodrigues Amaral, de Santa 
Vitória do Palmar (RS), tor-
nou-se hexacampeã do troféu 
Mérito Genético, que destaca 
o criatório com maior resul-
tado em melhoramento de 
rebanho. “É uma satisfação 
porque reconhece nosso tra-
balho e mostra que estamos 
no rumo certo na seleção que 
estamos promovendo”, frisa 
o criador, que conquistou seis 
das 13 edições.

Envolvida com seleção ge-
nética desde os anos 1950, 
a Santa Joana deu um sal-
to com o ingresso de Ulisses 
Amaral nas atividades da fa-
zenda da família na década 
de 1980, passando a fazer 
suas avaliações pelo Progra-
ma de Melhoramento Genéti-
co Bovino (Promebo),  quali-
ficando a seleção do rebanho 
com base em dados em uma 
época que os indexadores 
ainda eram pouco usados na 
pecuária nacional. “Também 
fomos pioneiros na avaliação 
de carcaças e isso nos faz co-

Mérito Genético e Ranking 2019
lher esses frutos”.

Ranking Nacional
Na mesma cerimônia, con-

duzida pelo presidente da 
Angus, Nivaldo Dzyekanski, 
foram entregues os troféus 
do Ranking de Criadores e 
Expositores de 2019. A Fa-
zendas Reunidas Pansul, Fa-
zenda São Marco, de Itapeva 
(SP), venceu o Ranking Na-
cional de Criadores e Exposi-
tores de argola de 2019. O tí-
tulo de vice-campeão foi para 
a Casa Branca Agropastoril, 
do criador Paulo de Castro 
Marques, de Silvianópolis 
(MG). No ranking de rústi-
cos, o destaque foi a Cabanha 
Soldera, de Irmãos Soldera 
Agropecuária, de Panambi 
(RS). O título de vice-cam-
peão do Ranking Nacional de 
Rústicos foi para a Estância 
Tradição, da Parceria Rotta 
Assis, de Santa Vitória do 
Palmar (RS).

Rankings estaduais
Em nível estadual, os Ir-

mãos Soldera venceram no 
Ranking Estadual de Rústicos 
do Rio Grande do Sul, ficando 
como vice-campeã a Caba-
nha Recalada, do criador Fá-
bio Ruivo, de Capão do Leão 
(RS). Nos animais de argola 
a Reconquista Agropecuária, 
do criador José Paulo Dornel-

les Cairoli, de Alegrete (RS), 
foi a campeã gaúcha, ficando 
como vice-campeã a Cabanha 
Tellechea, do criador Sérgio 
Bastos Tellechea, de Uru-
guaiana (RS).

O Ranking Estadual de 
Criadores e Expositores 
2019 também agraciou os 
estados de Santa Catarina, 
Paraná e São Paulo. O cam-
peão catarinense do Ranking 
de Criadores e Expositores 
de Argola ficou com a Caba-
nha Floripana, da criadora 

Stephany Martins Melo dos 
Santos, de Urupema (SC), fi-
cando como vice-campeão a 
Fazenda Brasil Florestal, do 
criador Nivaldo Dzyekanski, 
de Itaiópolis (SC). 

No Paraná, o destaque foi 
para a Fazenda Três Meninas, 
propriedade de Agassiz Li-
nhares Neto, de Cascavel (PR) 
que sagrou-se Campeão do 
Ranking de Criadores e Expo-
sitores de Argola, enquanto a 
Fazenda Stein, do criador Ro-
gério Francisco Stein, de Nova 

Laranjeiras (PR), conquistou 
o vice-campeonato. 

Na disputa entre os pau-
listas, a Fazenda São Marco/
Fazendas Reunidas Pansul foi 
novamente o principal des-
taque da noite, vencendo o 
Ranking Estadual de Criado-
res e Expositores de Argola. 
Já o título de vice-campeão 
ficou para a Casa Branca 
Agropastoril, de Paulo de 
Castro Marques, Silvianópo-
lis, MG.

Desenvolvimento
da raça
Durante a solenidade, o 

presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nival-
do Dzyekanski, reforçou seu 
compromisso em atuar pelo 
desenvolvimento da raça ao 
lado dos associados. “A Asso-
ciação Brasileira de Angus é 
dos associados, queremos que 
todas as nossas ações tenham 
a participação dos criadores. 
Sem a união entre a diretoria, 
os associados e os nossos par-
ceiros, a Angus não teria o es-
paço e a visibilidade que tem 
hoje”, afirmou.

Fotos: Gabriel Olivera / Angus

>>>

Vencedor do Ranking Nacional de Criadores e Expositores, Fazenda São Marco, de Fazendas Reunidas Pansul

Vencedor do Ranking Nacional de Rústicos, Cabanha Soldera Prêmio Mérito Genético, Cabanha Santa Joana
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Durante a Expointer, já se 
tornou tradição a realização do 
curso de seleção e melhoramen-
to, que este ano ficou a cargo 
do inspetor técnico e criador de 
Angus, Flávio Montenegro Al-
ves, juntamente com o gerente 
de Fomento Mateus Pivato e a 
gerente do Programa Carne An-
gus, Ana Doralina Menezes. En-
tre os temas sempre presentes, 
durante as palestras realizadas 
dia 30 de Agosto no estande da 
Febrac, no parque Assis Brasil, 
em Esteio, a análise das caracte-
rísticas genotípicas e fenotípicas 
da raça, além dos processos de 
registro, melhroamento genético 
e Programa Carne Angus. Quem 
trabalha com gado de elite sabe 
a importância da seleção e da 
identificação dos melhores aca-
salamentos. Por isso se torna tão 
importante o Sumário da raça, 
onde estão alinhadas todas as 
possibilidades de cruzamentos. 

D
urante a festa de entrega 
de prêmios da Expoitner 
2019, a Associação Bra-

sileira de Angus prestou home-
nagem a dois de seus inspeto-
res técnicos mais experientes: o 
médico veterinário Aristorides 
Ribeiro de Melo e o zootecnis-
ta Tito Mondadori. A trajetória 
destes dois grandes profissio-
nais em muito contribuiu para 
o desenvolvimento da raça nas 
últimas décadas, nas palavras 
do presidente da Angus, Nival-
do Dzyekanski.

Já tradicional ponto de encontro, o Happy 
Hour Angus da Expointer 2019 teve como pon-
to alto a apresentação do tradicional conjun-
to nativista gaúcho Os Serranos. Realizado no 
estande da Associação Brasileira de Angus, o 
Happy Hour teve a Noite do Hambúrguer na 
segunda-feira, com apoio da Cotripal, que ofe-
receu sanduíches produzidos a partir de cortes 
nobres de Carne Angus Certificada, com prepa-
ro a cargo da Marquês Angus Steakhouse. Na 
terça-feira, foi servido entrecot Angus Marfrig 
na chapa, acompanhado de chopp e a música de 
Os Serranos (foto ao lado).

Durante a Expointer, a Associação Brasileira de Angus 
promoveu reunião com os seus núcleos regionais, com o ob-
jetivo de estreitar laços e fortalecer a raça no País. O encon-
tro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), 
contou com a presença dos presidentes dos Núcleos de Uru-
guaiana (RS), Alegrete (RS), Pelotas (RS), Dom Pedrito 
(RS), Região Centro-Oeste do RS, Santa Catarina, São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O presidente da Angus, 
Nivaldo Dzyekanski, afirmou que estes encontros serão mais 
frequentes, porque os núcleos dão suporte ao crescimento da 
raça no Brasil.

Ao lado dos diretores Caio Vianna, Milton Moraes Filho, 
Luis Felipe Cassol, Flávio Montenegro Alves e Márcio Su-
dati, Nivaldo Dzyekanski observou que “todas as demandas 
necessárias dos núcleos precisam ser apresentadas à Angus, 
porque tenho a responsabilidade e o comprometimento de 
entregar a associação às mãos do próximo presidente, com 
as ações efetuadas”.

Entre outros eventos promovidos pela Angus, assinala o 
diretor Flavio Montenegro Alves, o Curso de Seleção e Me-
lhoramento Genético tem produzido resultados positivos no 
fortalecimento da raça nas exposições nacionais. “O curso é 
amplamente elogiado porque estamos levando conhecimento 
técnico e de dados aos produtores e acadêmicos das agrá-
rias”, explicou.

O vice-presidente da Angus, Caio Vianna, revelou interes-
se da entidade em criar um programa de fomento voltado ao 
produtor de carne Angus. “Possuímos o melhor Programa 
de Carne Certificada do Brasil, mas também é necessário in-
vestir no fomento do criador que trabalha com a certificação 
e vendas para frigoríficos”, ressaltou. Ao final do encontro, 
os presidentes dos Núcleos confraternizaram em um almoço 
junto com os diretores da Angus.

A homenagem a Aristorides e Tito 

Natural de Lages (SC), 
Aristorides Ribeiro de Melo fez 
muito mais do que transmitir 
ensinamentos aos colegas. “É 
um amigo, que sempre está dis-
posto a ajudar com o fortale-
cimento do rebanho Angus em 

Santa Catarina”, disse Nivaldo. 
Com quatro décadas de dedica-
ção à profissão, também cuida 
com esmero dos quatro mil 
hectares da fazenda da família.

Já o zootecnista Tito Mon-
dadori carrega a experiência 

de quem já formou dezenas de 
profissionais na lida da Angus. 
“Sua atuação, tanto como 
criador quanto como inspetor 
técnico, foi determinante para 
o sucesso e crescimentos dos 
rebanhos de Sul e Norte do 
país”, afirmou o presidente da 
Angus. Durante sua trajetória, 
o também pecuarista natu-
ral de Itaqui (RS) foi jurado 
nas pistas mais aclamadas 
da raça, evoluindo com a An-
gus e expandindo horizontes 
para novos cruzamentos. Tito 

Mondadori trabalhou em di-
ferentes estados brasileiros e, 
inclusive, deu consultoria no 
Paraguai. Empolgado com o 
lançamento do Programa Car-
ne Angus Certificada, passou 
a atuar nos rebanhos do Bra-
sil Central e região Sudeste 
focados na produção de gado 
meio-sangue. O inspetor técni-
co foi presidente do Conselho 
Técnico da Angus e também 
ajudou a fundar os núcleos 
de criadores de Dom Pedrito, 
Santiago e São Borja.

Curso ensina seleção de reprodutores
O trabalho do selecionador 

deve iniciar na escolha do melhor 
reprodutor para acasalar suas 
novilhas, já que elas ainda estão 
em crescimento. A melhor reco-
mendação é utilizar touros com 
DEPs negativas para peso ao 
nascer. Já a habilidade materna, 
que é uma característica here-
ditária, garante melhor sobrevi-
vência e crescimento do terneiro, 
permitindo que sua genética se 
expresse por inteiro. O peso ao 
desmame também é um índice de 
suma importância, porque permi-
te aferir o potencial genético do 
bezerro e a habilidade materna, 
tornando-se um indexador im-
portante a quem negocia animais 
em feiras.

No curso de seleção, outros 
índices de desempenho são con-
siderados; o peso ao sobreano 
indica possibilidades de valoriza-
ção no abate para machos e an-
tecipação do período reprodutivo 

para as fêmeas. Já a conforma-
ção identifica equilíbrio entre es-
trutura óssea e muscular. Quando 
o assunto é tamanho, deve-se ter 
consciência que os extremos são 
indesejáveis. Nos acasalamentos, 
é preciso explorar ao máximo o 
potencial genético, utilizando o 
chamado acasalamento dirigido. 
Já o reprodutor deve ser utili-
zado o mais cedo possível para 
aproveitar a sua precocidade se-
xual.

Mesmo com o avanço da 
genômica, que permite encur-
tar tempo, ainda há ferramen-
tas muito simples, totalmente 
visuais, a campo. Rusticidade é 
uma característica que identifi-
ca a capacidade de um animal se 
adaptar a um determinado am-
biente. Já ferramentas como a 
ultrassonografia identificam po-
tencialidades fundamentais antes 
do abate, como a área de olho de 
lombo, espessura de gordura... 

Núcleos fortalecem a raça

Happy Hour Angus - diversão gourmet

Fotos: Gabriel Olivera / Angus

Aristorides Ribeiro de Melo e Tito Rubens Mondadori foram homenageados
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C
om o prestígio de autori-
dades públicas e empre-
sariais do agro, o Assado 

do Bem – O Agro Abraça a 
Santa Casa faturou R$ 102 
mil com a venda de 25 lotes 
durante a Expointer 2019. No 
leilão comandado por Fábio 
Crespo, foram comercializados 
lotes de coberturas de equinos 
Crioulos e Árabe, de sêmen e 
embriões Angus, Brangus, He-
reford, Braford, Devon, Charo-

Marcado pela final do Freio 
de Ouro, o primeiro domingo da 
Expointer, 25 de Agosto, tam-
bém foi dia de sucesso da Car-
ne Angus Certificada, no evento 
“Pegando Fogo”. Pelo quarto 
ano consecutivo, a churrasquei-
ra Clarice Chwartzmann pre-
parou cortes especiais, fazendo 
sucesso no camarote da finalís-
sima, no parque de exposições 
de Esteio, RS. Cerca de 60 qui-
los de entrecot foram servidos 
aos convidados, acompanhados 
de vinagrete, chimichuri e faro-
fa de pão. Ao lado de Clarice, 
outros três assadores ajudavam 
no comando das churrasquei-

Um assado de chão e muitos legumes pendurados em va-
ral coloriram e perfumaram a primeira edição de Ô Churras 
Angus, evento de gastronomia e culto ao assado, durante a 
Expointer. Foram mais de 240 quilos de Carne Angus Certi-
ficada preparada de três formas diferentes, consumidos por 
cerca de 250 pessoas. Na banca do Frigorífico Silva foi ser-
vido vazio defumado acompanhado de batatas ao murro na 
manteiga e purê de moranga. Já o Frigorífico Zimmer serviu 
Costela em fogo de chão acompanhada de geleia de pimenta 
e caponata. A tríade de delícias ficou completa com a banca 
do Marfrig, serviu bife ancho com salada de batata doce. A 
sobremesa dos deuses, banana com doce de leite carameliza-
do, foi assinada pela chef Lorena Lacava, rendendo elogios à 
parte. Também foram servidos pão de alho e queijo coalho, 
oferecidos respectivamente pela Marsala e Lactalis.

A ação marca o início de um projeto de divulgação dos 
atributos da Carne Angus Certificada, chancelado com o selo 
da Associação Brasileira de Angus. “Esse evento reúne exa-
tamente o que entendemos ser o conceito da Carne Angus 
Certificada, um produto de excelência e que permite preparos 
diversos ao consumidor”, resumiu a gerente do Programa 
Carne Angus, Ana Doralina Menezes. Uma posição que re-
força a força da genética Angus que só cresce no país. “A 
raça é maravilhosa e vem expandindo-se pelo país exatamen-
te porque concede à pecu-
ária precocidade e muita 
qualidade”, reforçou o 
presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Ni-
valdo Dzyekanski.

Produtor do Ô Chur-
ras, Enzo Arns, confia 
em um grande potencial para o evento dentro da Expointer. 
“Foi um grande momento que valorizou a produção da carne 
e seus preparos”, disse, já pensando em repetir a dose em 
2020.

Assado do bem 
fatura R$ 102 mil

lês e Wagyu, além de um casal 
de galinhas Rosecomb e dois 
lotes especiais: um mês de es-
cola de equitação no Referen-
cial Centro Equestre e o qua-
dro “Touros Angus”, produzido 

pelo fotógrafo Gabriel Olivera, 
da Agência El Campo. O valor 
arrecadado foi doado à Santa 
Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre. O provedor da Santa 
Casa, Alfredo Engler, reforçou 
a importância desse movimento 
dos criadores, o que classificou 
como uma “cadeia de gente do 
bem”. “Quando viemos aqui 
sentimos um banho de solida-
riedade. Isso nos dá ânimo para 
continuar trabalhando”.

Entrecot Angus na final do Freio de Ouro
ras. “É um clássico do Freio 
de Ouro, da Expointer”, afir-
mou Clarice, que teceu elogios 
à qualidade da carne Angus 
certificada. “Macia, saborosa, 
marmorizada, incrível”, desta-
cou.

O evento foi realizado em 
parceria com o Canal Rural 
e Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalos Crioulos, 
unindo amantes desta tradi-
cional competição aos consu-
midores de carne de qualida-
de. “Vamos ampliar parcerias 
como esta para difundir, ain-
da mais, a carne Angus. Aqui, 
nesse camarote, podemos es-

tar próximos de quem cria, de 
quem consome e de quem, por 
ventura, não conhece carne 
Angus. Todos saem ganhando”, 
afirmou a gerente nacional do 
Programa Carne Angus Ana 
Doralina Menezes.

Assado de Chão
em Ô Churras

Fotos: Gabriel Olivera / Angus
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Novo formato e novo suces-
so! O 5º Leilão Primavera 
Casa Branca comerciali-

zou todos os 175 reprodutores 
e matrizes Angus, Brahman, Si-
mental e Brangus (somente tou-
ros), pacotes de embriões e de 
sêmen no dia 7 de setembro, dia 
da independência do Brasil, na 
Fazenda Santa Ester, em Silvia-
nópolis, MG. O pregão, que era 
realizado em dois dias, neste ano 
foi feito num só dia em menos 
de 10 horas, superando em duas 
horas o planejamento estimado. 
Fizeram aquisições de animais, 
especialmente de Angus, pecu-
aristas de todo do Brasil, com 
especial destaque aos mineiros, 
que este ano compraram mais. 
No total foram compras de 17 
estados (AC, AL, BA, ES, GO, 
MA, MG, MS, PA, PB, PR, RJ, 
RO, RS, SC, SP e TO). O fatura-
mento total superou os R$ 3,2 
milhões. E foi um dos maiores, 
senão o maior leilão já realiza-
do no Brasil, reunindo mais de 
800 pessoas no local.

“Foi um leilão muito bom, 
com ritmo e grande interesse. 
A qualidade genética também 
foi destaque. Os criadores de 
todo o país entenderam a pro-
posta da Casa Branca e fize-
ram suas compras com base em 
suas necessidades específicas. 
O formato do leilão também 
agradou. Vendemos toda a ofer-
ta duas horas mais rápido do 
que planejamos”, comemorou 
o selecionador Paulo de Castro 
Marques, promotor do leilão e 

Casa Branca inova e 
fatura R$ 3,2 milhões

proprietário da Casa Branca 
Agropastoril.

“Apostamos no novo for-
mato de leilão em apenas um 
dia de negócios e o resultado 
foi excelente, superando nossas 
expectativas. Tivemos 100% de 
liquidez graças aos 78 investi-
dores, com um índice crescente 
de clientes fiéis. A alta sobre 
o faturamento do ano passado 
foi de 20%, incluindo a venda 
de 11 mil doses de sêmen dos 
nossos principais touros. A mé-
dia geral também subiu quase 
30%”, avaliou a filha de Paulo, 
Fabiana Marques, diretora da 
Casa Branca e da CB Genetics. 
A Casa Branca produz repro-
dutores e matrizes funcionais, 
de extra capacidade produtiva 
e reprodutiva, muita fertilidade 
e precocidade. “São os animais 
que a pecuária brasileira exige 
para o contínuo aumento da 
produtividade”, complementou 
Fabiana.

Brasil Florestal
abriu as compras
Presente no leilão junta-

mente com sua esposa Elia-
ne, o presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski (leia-se Fazenda 
Brasil Florestal, em Itaiópolis, 
SC), abriu as compras de Angus, 
arrematando um lote de 60 em-
briões congelados DT, com ga-
rantia mínima de 20 prenhezes, 
por R$ 75 mil. A novidade é que, 
neste ano, a Casa Branca permi-
tiu ao comprador a escolha dos 
acasalamentos, podendo eleger 
entre todos os reprodutores da 
cabanha aqueles que mais lhe 

interessarem com garantia de 
até 20 prenhezes confirmadas. 
“O que se viu aqui foi uma mos-
tra destacada da genética de um 
criatório que trabalha sério pela 
seleção da raça Angus”, elogiou 
Nivaldo.

Angus liderou
Como nas edições anteriores, 

a raça Angus novamente tomou 
a ponta e brilhou, puxando com-
pras de vários estados brasilei-
ros. O lote mais valorizado da 
raça foi a reservada de grande 
campeã da Expointer 2019, 
PWM Alina TEICB2485 Erica, 
que entrou em pista para ser 
vendida em cota de 50%, mas 
acabou dividida entre três cria-
tórios. Além da Casa Branca, 
que resguardou cota de 33,3% 
da excelente vaquilhona, a Fa-
zenda São Marco, de Itapeva, 
SP, propriedade do criador Ro-
dolfo Bonfiglioli Neto, e o cria-
dor e cantor sertanejo Fabiano, 
parceiro de Cesar Menotti, en-

traram na sociedade, desembol-
sando cada um R$ 50 mil por 
cotas de 33,3% da reprodutora. 
PWM Alina TEICB 2485 Erica 
teve 66,66% de sua posse co-
mercializados por R$ 100 mil.

“Fico muito satisfeito com 
essa parceria. Sou novo na cria-
ção de Angus, mas estou muito 
feliz porque, em termos de car-
ne, não há como falar em melhor 
qualidade do que a Angus”, fri-
sou Fabiano. Auxiliando o ami-
go nas escolhas, Rodolfo Bon-
figlioli Neto disse que a fêmea 
seguirá nas pistas da Angus e 
que, em 2020, terá aspiração ou 
embriões à venda no Leilão da 
Fazenda São Marco. “A união 
dos criadores é importante por-
que permite que se tenha acesso 
a grandes animais como esse”, 
comemorou Bonfiglioli, junta-
mente com Fabiano e Paulo 
Marques.

Outro destaque nas fêmeas 
Angus ficou para o exemplar 
PWM Vica 2276 TM Hitter, 
vendida por R$ 60 mil para a 
parceria da Fazenda São Mar-
co e a Cabanha Três Marias, da 
Argentina, em lance de Francis-
co Gutierrez, presente no leilão. 
Francisco é filho do renomado 
Horacio Gutierrez, proprietário 
da Três Marias, que havia com-
parecido ao leilão no ano passa-
do, acompanhado da esposa.

Nos machos o lote Angus 
que rendeu disputa acirrada foi 

a venda de 50% do touro PWM 
Venu 2377 Earnan, o primeiro 
reprodutor Angus do Brasil a 
receber o selo “Targeting The 
Brand”, concedido pelo Certi-
fied Angus Beef, dos Estados 
Unidos aos animais com alto 
potencial para produção da 
carne de qualidade. A cota do 
animal foi arrematada por R$ 
63 mil (projetando seu valor 
total para R$ 126 mil) pelo 
criador Fábio Bertucci Nunes, 
de Inocência (MS). O reprodu-
tor já está contratado pela Alta 
Genetics.

Entre os touros da raça 
Brahman, CABR Panamá 2545 
foi vendido por R$ 30 mil e a 
fêmea CABR Piracaia 2619 foi 
arrematada por R$ 25,5 mil. 
A raça Simental também teve 
excelente valorização. O repro-
dutor PWM Valaro AS saiu por 
R$ 22.500,00 e a fêmea PWM 
Tanja AS, por R$ 30 mil.

Fotos: Eduardo Fehn Teixeira / Ciranda

Foto: Carolina Jardine / Angus

Entre as presenças, Fabiano (com Rodolfo Bonfiglioli) e ao lado de Paulo e Fabiana Marques

Por Eduardo Fehn Teixeira

>>>

Abertura solene do Leilão promovido pela Casa Branca, de Paulo Marques
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Sem data 
de vencimento
“A busca pela genética Casa 

Branca realmente foi o diferen-
cial do nosso leilão. É sinal cla-
ro de que os criadores cada vez 
mais valorizam nossos atributos 
e a intensa preocupação com a 
rigorosa seleção, que começa no 
nascimento, passa pelas provas 
de desempenho (no caso dos 
machos), análise de consumo e 
conversão de alimentos e avalia-
ção genômica”, ressaltou Paulo 
de Castro Marques. Segundo 
ele, a meta principal é oferecer 
e disponibilizar no mercado ao 
pecuarista, seja selecionador 
ou produtor de cruzamento in-
dustrial, com maior ou menor 
rebanho, a possibilidade de ter 
em sua propriedade animais de 
genética comprovada que foram 
exaustivamente trabalhados e 

avaliados e que se destacaram, 
portadores de uma genética que 
é o que existe de melhor e mais 
moderno em todo o mundo. “O 
futuro que nos aguarde. Tem 
muito ainda a fazer pela pecu-
ária brasileira que sem dúvida 
é uma das melhores do mundo. 
E a Casa Branca não tem data 
de vencimento, é pro resto da 
vida”, sentenciou Paulo Mar-
ques.

A organização do evento 
foi da Programa Leilões, com 
transmissão pelo Canal Rural e 
MF Rural. O martelo foi reve-
zado entre os leiloeiros Nilson 
Genovesi e Guillermo Sanchez. 
E as vendas de reprodutores 
e matrizes Casa Branca con-
tinuam na fazenda. Mais in-
formações pelo telefone (35) 
3452-0828 ou www.casabran-
caagropastoril.com.br

Números e cifras por raça
Angus
Faturamento total: R$ 

1.274.670,00
- 29 reprodutores – preço médio 
R$ 20.627,00
- 20 fêmeas (matrizes, novilhas e 
bezerras) – média R$ 28.168,50

Brahman
Faturamento total: R$ 

923.546,00

- 43 reprodutores – preço médio 
R$ 13.730,00
- 22 fêmeas (matrizes, novilhas 
e bezerras) – preço médio R$ 
15.143,00

Simental
Faturamento total: R$ 

609.200,00
- 32 reprodutores – preço médio 
R$ 12.475,00
- 17 fêmeas (matrizes e novilhas) 

– preço médio R$12.352,00
Brangus
Faturamento total: R$ 

170.400,00
- 12 reprodutores – preço médio 
R$ 14.200,00

Também foram negociados 3 
pacotes de 60 embriões por R$ 
187.500,00 (preço médio R$ 
62.500,00) e 11.700 doses de 
sêmen dos reprodutores Angus, 
Brahman e Simental.

O Remate Selo Racial, um 
dos mais tradicionais pregões 
de gado selecionado da tempo-
rada da primavera gaúcha, re-
alizado dia 25 de setembro, na 
Cia Azul, em Uruguaiana, RS, 
novamente foi marcado pela 
liquidez e compras pulveriza-
das para criadores do Brasil. 
Em sua 17ª edição, fez pista 
limpa para exemplares das 
raças Angus, Brangus, Here-
ford e Braford, avaliados pelos 
programas de melhoramento 
genético Promebo, Natura e 
Conexão Delta G. Além de ani-
mais da Cia. Azul, foram nego-
ciados exemplares da Rincon 
del Sarandy, Tradição Azul e 
Ave Maria. 

Com 205 exemplares tatu-
ados PO e PC, a raça Angus 
foi o maior destaque da ofer-
ta. A média construída pelos 
touros foi de R$ 9,61 mil e 
pelas fêmeas de R$ 3,76 mil. 
“O mercado está aquecido, 
com valorização dos touros 

O evento comercial Raros Reprodutores Melhoradores, 
avaliados, selecionados, aprovados e registrados foi promovi-
do no dia 26 de setembro pela Cabanha Umbu, de Uruguaia-
na, RS, propriedade do tradicional criador Angelo Bastos 
Tellechea. Realizado no moderno local Umbu (que há muitos 
anos quando foi inaugurado foi apelidado de disco voador), 
o leilão ofertou exemplares pretos e vermelhos de elevado 
padrão genético das raças Angus e Brangus. O qualificado 
remate que integrou o famoso circuito da Primavera gaúcha, 
registrou movimentação financeira 
de R$ 696, 76 mil, com a venda de 
182 lotes.

A raça Angus liderou as nego-
ciações, com 152 animais vendidos 
por R$ 505.080,00. A média dos 
24 touros melhoradores, avaliados e registrados, atingiu R$ 
7.957,00. E nas fêmeas a média foi de R$ 2.453,00, incluin-
do a comercialização de 128 novilhas e matrizes. Foi um dia 
de Angus de qualidade em quantidade.

Já no Brangus, os negócios envolveram 12 reprodutores 
à média de R$ 12,1 mil, além de 18 fêmeas por R$ 2.577, 
00 em média. Toda a oferta foi avaliada pelo Promebo, além 
das medições de ultrassonografia de carcaça, entre outras 
exigências do proprietário da Umbu, já reconhecido no meio 
por ser extremamente exigente em sua produção.

O leiloeiro Pedro Bastos esteve no comando do martelo, 
com pagamentos fixados em sete parcelas. A organização foi 
da própria Cabanha Umbu, com transmissão via canal Ter-
raviva.

Bons negócios no Selo Racial Os raros da Cabanha Umbu

10% superior aos preços do 
ano passado. E a demanda 
por fêmeas mostra que o pe-
cuarista quer produzir, de olho 
na valorização do terneiro, que 
este ano vai aos R$ 7,00 o kg 
vivo”, aponta o diretor comer-
cial da Cia Azul, Reynaldo Ti-
toff Salvador. 

A raça Brangus compareceu 
com 105 animais. Os touros  fi-
zeram média de R$ 9,89 mil e 
as fêmeas de R$ 3,43 mil. Des-
taque para a fêmea Rincon 751, 
campeã terneira maior da Ex-
pointer 2018 e propriedade da 
Rincón Del Sarandy, arremata-
da por R$ 41,6 mil. Outro desta-
que entre os sintéticos foi a ven-
da da cota de 50% do touro Cia 
Azul 7020 Tornado, contratado 

pela Alta Genetics, por R$ 30,4 
mil. Nos Braford, os touros se 
venderam à média de R$ 9,98 
mil e as fêmeas por R$ 3,36 mil. 
Também foram vendidos touros 
Hereford a R$ 8 mil de média e 
fêmeas a R$ 3,75.

“Para nós, da Cia Azul, o 
destaque ficou por conta dos 
“iluminados” – os melhores 
touros da geração nas avalia-
ções genéticas. Inclusive ven-
demos 50% de três deles, que 
já estão contratados pela Alta 
Progen. Isto nos rendeu parce-
rias que muito nos alegram e 
animam”, disse a diretora de 
pecuária da Cia Azul, Susana 
Macedo Salvador. Para ela o 
Selo Racial deste ano foi um 
grande dia. Além dos bons 
negócios, foi uma excelente 
oportunidade para rever ami-
gos e estreitar parcerias. 

A organização foi da Traja-
no Silva Remates, com trans-
missão via Canal Rural e arqui-
bancadas lotadas.

Realizado em São Francis-
co de Assis em 4 de outubro, a 
sexta edição do Leilão Integra-
ção teve pista limpa e registrou 
faturamento total de R$ 2,18 
milhões. Para o coordenador 
do evento, Marcio Sudati Ro-
drigues, da Agro Nemitz, o 
pregão ofertou uma qualidade 

Leilão integração supera R$ 2 milhões
excepcional em Angus, Bran-
gus e Braford. “Tivemos pis-
ta limpa, ágil e com excelente 
valorização, consolidando o 
leilão como ótima opção em 
genética de ponta e matrizes 
selecionadas”, disse Marcio, 
que é o atual vice-presidente 
Técnico da Associação Brasi-

leira de Angus.
Os touros Angus se vende-

ram à média de R$ 8,29 mil, 
os Brangus a R$ 9,73 mil e os 
Braford foram valorizados em 
R$ 9,94 mil. As fêmeas Angus 
foram bem valorizadas alcan-
çando a média de R$ 5,084 
mil e as Brangus PS saíram 

por R$ 3,49 mil. Novilhas fi-
zeram média de R$ 1,86 mil 
e as terneiras foram arrema-
tadas à média de R$ 1,58 mil. 
Destaque para a venda de duas 
terneiras da Cabanha Tolio’s 
Farm por R$ 40 mil cada uma.

O leilão reuniu, além da 
AgroNemitz, as cabanhas 

Santo Antão, Soldera, Sigma, 
Genética Progresso, Brangus 
Maçambará, Tólio’s Farm, Fa-
zenda São José e Braford Sere-
no. Esteve a cargo da Leiloeira 
BC Remates, com transmissão 
via Lance Rural e Canal Rural, 
tendo no comando do martelo 
o leiloeiro Fábio Crespo.

Fotos: Eduardo Fehn Teixeira / Ciranda

Francisco Gutierrez e esposa Valdomiro Poliselli Junior e Reynaldo Titoff Salvador
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Com a venda de 183 animais, 
o Leilão Edição Especial 
70 Anos de Seleção da Ca-

banha São Xavier, realizado dia 
13 de setembro no Parque da 
Universidade Federal de Santa 
Maria, RS, comemorativo aos 
70 anos de seleção do estabele-
cimento, registrou faturamento 
de R$ 1.242.720,00. Os 47 tou-
ros Angus tiveram média de R$ 
9.361,00, enquanto as 46 fêmeas 
e terneiras Angus foram valoriza-
das pela média de R$ 3.147,00; 
os 43 touros Brangus 3/8 fo-
ram negociados à média de R$ 
8.989,00.

Na estreia da raça Ultrablack 
em pistas de remate (a São Xavier 
foi uma das pioneiras na criação 
desta nova raça no Brasil), qua-
tro touros de sobreano (17 meses 
de idade) foram vendidos à média 
de R$ 7,2 mil. “Nos surpreendeu 
o interesse pelos Ultrablack. Por 
ser uma nova raça e os animais 
serem jovens, não tínhamos ideia 

Numa tarde de pista aque-
cida com comercialização de 
100% da oferta, o leilão con-
junto da Cabanha Soldera, de 
Panambi, RS, e da Estância 
do Espinilho, de Cruz Alta, RS, 
atingiu faturamento de R$ 1,3 
milhão para 416 animais. O 
evento, chancelado pela Associa-
ção Brasileira de Angus, foi rea-
lizado no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio, RS, no 
dia 27 de setembro.

A raça Angus foi o destaque 
das vendas ao registrar a média 
de R$ 8,9 mil para os machos e 
de R$ 3,57 mil para as fêmeas. 

No dia 6 de outubro, na 
Santa Ursula Remates, em 
Glorinha, RS, tendo no coman-
do do martelo o leiloeiro Fábio 
Crespo, a Cabanha Catanduva, 
de Fabio Gomes, promoveu o 
leilão de liquidação total de 
seu plantel Angus, registrando 
faturamento de R$ 1,1 milhão. 
O remate também ofertou 
exemplares Brangus, Braford e 
equinos Crioulo.

“Foi uma decisão difícil, 
mas em razão de eu não ter 
sucessor nesta área e já estar 
perto dos 70 anos, tive que re-
duzir os negócios”, justificou 
Gomes, que também é advo-
gado. A criação de Brangus 
será mantida na cabanha, situ-
ada em Glorinha, RS. O leilão 
colocou em pista 60 touros e 
200 fêmeas, incluindo animais 
Brangus e Braford.

Responsável pela intro-
dução do Angus vermelho no 

Com faturamento total de R$ 1,2 milhão, o 11º Leilão Sele-
ção Angus Rio da Paz, de Antônio e Renato Zancanaro, reuniu 
criadores e convidados de todo o país em 7 de setembro, Dia da 
Independência do Brasil, no Parque de Exposições de Cascavel, 
na região oeste do Paraná.

As 15 fêmeas colocadas na pista fizeram média de R$ 7,786 
mil e os 60 touros cravaram a excelente média de R$ 18,6 mil. 
Foi o maior preço médio para a categoria no ano na Região Sul 
e o segundo melhor valor médio para machos Angus em todo o 
país em 2019.

Renato Zancanaro atribuiu o sucesso do pregão ao foco 
no trabalho de seleção e à credibilidade conquistada junto aos 
clientes. “O remate foi ágil e as médias ficaram dentro de nos-
sas expectativas, pois sabíamos o que estávamos ofertando: três 
touros de central e outros de alto padrão, tanto que mais quatro 
reprodutores foram contratados para coleta em centrais, o que 
demonstra a qualidade dos animais Angus da Rio da Paz”, de-
clarou o selecionador.

Os destaques do pregão foram as vendas de cotas de 50% 
dos três touros de central identificados como “Dupla Marca”, 
considerados os melhores de sua geração: Aksal Regard da Rio 
da Paz TE, por R$ 45 mil; Hamut Easy da Rio da Paz TE, por 
R$ 52,5 mil e Zach Regard da Rio da Paz TE, pelo valor de R$ 
60 mil.

Todos os animais saíram genotipados, com índices de ultras-
sonografia de carcaça e avaliações do Promebo, da Associação 
Nacional de Criadores (ANC), que em seu sumário 2018/19 
apontou que 11 dos 50 animais mais bem avaliados pertencem 
ao plantel da cabanha paranaense, que há mais de um quarto 
de século se dedica à seleção da raça Angus. No ano passado, 
recebeu da Associação Brasileira de Angus o cobiçado prêmio 
Mérito Genético 2018. No comando das vendas a Panorama 
Leilões, com transmissão via internet do Lance Rural. Ao mar-
telo o leiloeiro Max Tedy Teixeira.

Aconteceu em Lavras do Sul. 
O 1º Remate da Estância Santa 
Liliana, realizado no Sindicato 
Rural no dia 25 de setembro fa-
turou mais de R$ 1 milhão e fez 
pista limpa negociando 823 ani-
mais, entre eles 378 exemplares 
certificados Angus. O lote 4, com 
24 animais, foi o mais valorizado 
entre os machos. Com peso médio 
de 262 quilos, saiu arrematado 
por R$ 37.920,00 (média de R$ 
1.580,00 por exemplar). Foram 
também negociadas outras 481 
terneiras com média de R$ 5,93/
kg vivo, 281 terneiros com média 
de R$ 6,12/kg e 61 vaquilhonas à 

São Xavier: touros de central

de como seriam avaliados pelos 
compradores. E inclusive arre-
matou um exemplar Ultrablack 
a Cia Azul, de Uruguaiana, RS, o 
que muito nos honrou”, observou 
o diretor da São Xavier, Camilo 
de Lemos Vianna. Também foram 
negociados reprodutores Brangus 
e Braford, tendo como convidados 
a Estância Silêncio, a Estância do 
Sossego e Wolf Genética.

Camilo Vianna, ex-diretor do 
Departamento Técnico da As-
sociação Brasileira de Angus, 
apontou como destaque na raça 
Angus a apresentação da contra-
tação pela Genex de seu terceiro 
touro Angus de genética nacional 
na bateria da central, São Xavier 
2401 Nero TE. Grande campeão 

rústico Nacional, Nero foi valori-
zado em R$ 50 mil, com a comer-
cialização de 50% para Henry 
Gutierrez, da Agropecuária HB, 
da Bolívia. Outro valor importan-
te foi a venda do touro São Xa-
vier 2372 Registry, em R$ 18.4 
mil, para o Artenio Celestino Al-
ves, da Cabanha Campo Novo, de 
Restinga Seca, RS. Mais um im-
portante negócio que envolveu in-
vestimentos de central de sêmen 
foi a venda do touro São Xavier 
2415 Renown, para a Pecplan 
ABS, reprodutor que passa a in-
tegrar bateria de Angus daquela 
destacada central.

Na raça Brangus  o destaque 
foi para São Xavier 7010 Mala-
junta, valorizado em R$ 16 mil, 
adquirido para pai de Plantel 
da Estância Figueira, de Maira 
Visintainer, de Santiago, RS. O 
Leilão foi conduzido por Fábio 
Crespo para Cambará Remates e 
Central Leilões, com transmissão 
ao vivo pelo Canal Rural.

Soldera e Espinilho vendem tudo
Ao todo a raça movimentou R$ 
1,19 milhão para 403 animais 
arrematados em pista. O exem-
plar mais valorizado foi o touro 
Espinilho Maxi TE288, negocia-
do por R$ 19,2 mil. O animal foi 
ofertado pela Estância do Espi-
nilho e vai para o estado de São 
Paulo.  

Para o criador Adenir Sol-
dera (irmão de Dilvani, o Dídi, 
proprietários da Cabanha Solde-
ra), o resultado superou expec-
tativas, principalmente em rela-
ção à demanda pelas fêmeas. Já 
para Roberto Beck, proprietário 
da Espinilho, foi um ótimo leilão, 

onde os touros andaram muito 
bem. “Os touros surpreende-
ram”, disse.

Além de touros e ventres se-
lecionados, o total também soma 
a comercialização de 250 exem-
plares de gado geral, negociados 
a uma média de R$ 1.800,00. No 
comando das vendas o escritório 
Trajano Silva Remates.

Rio da Paz crava média de 
R$ 18,6 mil para touros

Catanduva liquidou 
plantel Angus

Brasil através da importação 
de 300 fêmeas da Argentina, 
a Catanduva iniciou ativida-
des em 1988, em Cachoeira 
do Sul, contando com genéti-
ca adquirida da Cabanha São 
Bibiano, de Uruguaiana, RS. 
Desde então o plantel Angus 
veio sendo selecionado e in-
troduzidas novas linhagens, 
colocando a cabanha numa 
posição de destaque no País. 
O trabalho desenvolvido pela 
Catanduva foi reconhecido por 
diversas premiações, incluindo 
mais de 20 grandes campeona-
tos na Expointer.

Os touros Angus se vende-
ram, à média de R$ 6,6 mil, os 
Braford fizeram média de R$ 
5,7 mil e os Brangus foram va-
lorizados à média de R$ 7 mil. 
As fêmeas Angus foram arre-
matadas à média de R$ 3,8 
mil, R$ 2,4 mil nas Brangus e 
R$ 3,8 mil nas Braford.

Sucesso na estreia da Santa Liliana
média de R$ 5,61/kg. Os machos 
certificados ficaram na média de 
R$6,18/Kg e as fêmeas certifica-
das R$6,04/kg.

Mais que satisfeito, o proprie-
tário criador Pedro Ducos Torron-
tegui, atribuiu o resultado positivo 
do evento ao trabalho árduo e à 
dedicação ao rebanho. “O remate 
superou todas as expectativas. A 
média ficou muito acima do que 
esperávamos e um dos fatores para 
o nosso sucesso foram os critérios 
que utilizamos na formação dos lo-
tes. Além disso, 99% do meu gado 
é europeu e sempre atuamos com o 
foco voltado à padronização”, enfa-

tizou. Para Torrontegui esta primei-
ra edição do remate já sentenciou a 
meta para a segunda. “Ano que vem 
nosso objetivo é levar à pista pelo 
menos 1.500 animais”, garantiu.

Para o presidente da Associa-
ção dos Núcleos de Produtores de 
Terneiros de Corte Sul, Jacques 
Brasil de Souza, a participação ati-
va do público fez toda a diferença 
no resultado. “Foi um evento muito 
importante, pois antecedeu as feiras 
de terneiros, sinalizando um merca-
do excepcional para a raça Angus 
nas exposições desta primavera”, 
afirmou. O leilão teve a condução 
da Parceria Remates.
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LEILÕES

A Associação Brasileira 
de Angus e o Jornal Angus@
newS lamentam o falecimen-
to do leiloeiro e presidente 
do Sindicato dos Leiloeiros 
Rurais e Empresas de Leilão 
Rural do Rio Grande do Sul 
(Sindler), Jarbas Knorr. Sua 
história se confunde com o 
desenvolvimento da pecuária 
brasileira. Com mais de 50 
anos de experiência no marte-
lo, Knorr é fundador da Knorr 
Leilões, empresa do segmen-

O 
tradicional Remate San-
ta Eulália, realizado em 
11 de outubro, durante a 

Expofeira de Pelotas, RS, sur-
preendeu este ano pela veloci-
dade da pista, que foi limpa em 
apenas 90 minutos. O fatura-
mento foi de R$ 352.800,00, 
para os 41 animais oferta-
dos. Os 22 touros PO foram 
valorizados à média de R$ 
9.218,00. E os 16 touros PC 
cravaram R$ 7.875,00 de mé-
dia. Já as três fêmeas PO saí-
ram vendidas à média de R$ 8 
mil. “Foi um leilão muito bom 
e tivemos muita gente partici-
pando”, definiu o proprietário 
da Estância Santa Eulália, Jo-
aquim Francisco Bordagorry 
de Assumpção Mello. Segundo 
ele, a agilidade do remate com-

Realizada durante a 93ª 
Expofeira de Pelotas, RS, no 
dia 13 de outubro, a 20ª edi-
ção do remate Só Angus teve 
95% da oferta de machos e 
100% das fêmeas negociados,  
resultando num faturamento 
de R$ 720 mil. Chancelado 
pela Associação Brasileira de 
Angus, nos touros a média foi 
de R$ 8,8 mil e nas fêmeas de 
R$ 4,1 mil.

O destaque foi para o tou-
ro Tradição 2419, da Estância 
Tradição, que saiu por R$ 16 
mil para Maurício Waymer, de 
Turuçu, RS. De acordo com um 

Santa Eulália: pista limpa

provou a alta procura por ge-
nética Angus de qualidade.

Um dos touros mais valori-
zados do leilão foi o exemplar 
de tatuagem 2146, adquirido 
pela Granja Mangueira Agro-
pecuária, de Santa Vitória do 
Palmar, RS. O reprodutor saiu 
por R$ 12.750,00 e será uti-
lizado na formação do plantel 
da propriedade. Segundo o 
pecuarista e diretor da Man-

gueira, Milton Martins Mora-
es Filho, a compra foi definida 
com base nos números de re-
produtor, uma tendência cres-
cente nas pistas brasileiras. “O 
reprodutor é dupla marca, tem 
índices maravilhosos e é um 
Deca 1. Fui buscar genética e 
encontrei”, frisou Milton, que 
é o atual vice-presidente do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada.

O remate, chancelado pela 
Associação Brasileira de An-
gus, foi comandado pela Knorr 
Leilões e os maiores compra-
dores foram dos municípios 
de Rio Grande, Pelotas, Por-
to Alegre, Pinheiro Machado, 
Cerrito, Piratini, Jaguarão, 
Santa Vitória do Palmar, Can-
guçu e Arroio Grande.

Só Angus vende R$ 720 mil
dos proprietários da Tradição, 
Rogério Assis, o remate ofer-
tou animais de grande qualida-
de genética. “Tradição 2419 
é um touro jovem superior do 
Programa de Melhoramento 
de Bovinos de Carne (Prome-
bo), o que significa que ele é 
um animal bastante completo 
e possui um bom perfil para 
touro pai”, afirmou.

O remate reuniu a oferta 
de quatro criatórios de Santa 
Vitória do Palmar: Estância 
Tradição e cabanhas Albardão, 
Santa Amélia e Santa Joana. 
Para o selecionador Ulisses 

Amaral, proprietário da Santa 
Joana, os ventres deram show 
em pista. “A comercialização 
das fêmeas teve pista limpa e 
isso comprova que estamos fa-
zendo um trabalho bem feito”, 
apontou. O pregão foi organi-
zado pela leiloeira Casarão 
Remates, de Pelotas, RS.

Morre leiloeiro Jarbas Knorr

to mais antiga em atuação no 
país.

Natural de Jaguarão, RS, 
Jarbas Luff Knorr faleceu no 
dia 12 de outubro aos 87 anos 
de idade, após lutar bravamente 

contra um câncer. Deixa quatro 
filhos, entre eles o também lei-
loeiro Eduardo Knorr, que atu-
ava ao lado do pai na empresa.

Knorr iniciou na atividade 
na década de 60 com negocia-
ção de animais em Jaguarão, 
RS. Anos mais tarde estabe-
leceu-se em Pelotas, RS, de 
onde comandou o Sindiler nas 
últimas décadas. Durante sua 
carreira, realizou leilões para 
alguns dos mais aclamados 
planteis bovinos do Brasil.

Um dos primeiros leilões da 
temporada de primavera, dia 
22 de setembro, a Gap Genéti-
ca teve alta liquidez, negocian-
do 635 animais por um total de 
R$ 5,5 milhões, a investidores 
do Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 
O evento da centenária selecio-
nadora, realizado na Estância 
São Pedro, às margens da BR 
290, em Uruguaiana, RS, ven-
deu reprodutores Angus, Bran-
gus, Hereford e Braford.

Na raça Angus, foram a 
leilão 115 animais, vendidos 
por R$ 850.880, com média 
de R$ 9.248 para 80 reprodu-
tores e de R$ 3.172 para 35 
fêmeas. O destaque foi o touro 
GAP Pancho, comercializado 
por R$ 48.000. No Brangus, 
um total de 280 animais gera-
ram receita de R$ 2,6 milhões. 

Leilão GAP com
alta liquidez

Quanto às médias, as 104 no-
vilhas e matrizes prenhas e pa-
ridas valeram R$ 4.951 e 176 
touros atingiram R$ 12.140.

No Braford, os investido-
res arremataram 54 machos 
à média de R$ 8.554 e 88 fê-
meas por R$ 3.278, em média. 
Também foram negociados 21 
machos Hereford a R$ 8.891 
e 26 fêmeas a R$ 2.855. Todos 
os animais têm avaliações dos 
programas de melhoramento 
Natura, Promebo e Conexão 
Delta G. As vendas ficaram 
por conta da Trajano Silva Re-
mates.

O XII Leilão FSL Angus, 
realizado dia 14 de outubro, 
com transmissão pelo Canal 
Terraviva, fechou a fatura com 
a comercialização de 50 tou-
ros Angus PO à média de R$ 
9 mil.

A oferta da propriedade 
de Antônio Maciel Neto, FSL 
Angus Itu, atraiu comprado-

Média alta no 
Leilão FSL Angus

res dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Bahia.

Conduziu o martelo o lei-
loeiro Aníbal Ferreira, para 
a Connect Leilões. Pré lances 
ficaram a cargo da Superbid e 
MFRural e o pregão teve lan-
ces em 24 parcelas no boleto 
ou 12 vezes no cartão.

Mantendo a façanha 
de comercialização em 
alta da raça Angus du-
rante a 93ª edição da 
Expofeira Pelotas, RS, 
e também em várias lo-
calidades nesta tempo-
rada da Primavera, na 
noite de 9 de outubro 
foi realizada a segunda edição 
do Leilão Angus Recalada.

Sob o comando da Knorr 
Leilões, tendo ao martelo o 
leiloeiro Eduardo Knorr, o re-
mate do selecionador gaúcho 
Fábio Ruivo alcançou fatura-
mento de R$ 329,28 mil.

Recalada mantém 
performance Angus

Com pista fluente, os 24 
touros PO rústicos – incluin-
do exemplares Dupla Mar-
ca – fixaram média de R$ 9 
mil. E as 12 fêmeas puras de 
origem (PO) foram arrema-
tadas à média de R$ 9,426 
mil.
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U
ma amostra do verda-
deiro “preteamento” 
da pecuária do Uruguai 

ficou evidente na Expo Prado 
2019, realizada nos dias 11 
e 12 de Setembro em Mon-
tevidéu, Uruguai. Temperatu-
ra baixa, chuva e uma pista 
quente, disputada até os últi-
mos instantes da escolha dos 
campeões. O jurado Lucas 
Lagrange, que havia atuado 
em Palermo 2018 e na Ex-
pointer 2019 duas semanas 
antes, considerou o nível dos 
animais expostos como muito 
alto e competitivos. Tanto nos 
machos como nas fêmeas, sa-
lientou Lagrange, encontrou 
animais que ficam dentro de 
sua linha de seleção zootéc-
nica.

Presente à mostra, a ge-
rente Administrativa da An-
gus, Katiulci Santos, identi-
ficou a vibração positiva do 
público que acompanhava o 
julgamento. “Nesses momen-

Expo Prado mostra o 
melhor do Uruguai

tos percebemos a evolução 
e a força da raça Angus na 
América Latina. Países como 
a Argentina e o Uruguai es-
tão tão empenhados quanto 
o Brasil em destacar essa 
superioridade”, comentou. 
Mais de 500 pessoas acom-
panharam atentamente ao 
julgamento da Raça no país 
vizinho.

A Grande Campeã do Pra-
do – um animal da Cabanha 
La Competencia, do suíço 
Jacques Grumbacher – que 
cria Angus há apenas nove 
anos - já havia conquistado o 
campeonato vaquilhona me-
nor do Secretariado Mundial 
de Angus, realizado no início 
do ano no Uruguai. A vaca foi 
considerada a mais balancea-
da da pista, prolífera, femini-
na e produtora de carne por 
Lagrange. 

A Reservada de Grande 
Campeã foi uma vaca de San 
José del Yaguarí, de Rober-

to J. Zerbino, em sociedade 
com Lingay S.A., que havia 
comprado 50% do animal no 
remate anual da cabanha em 
2018. A vaca La Biónica é 
filha do Grande Campeão do 
Prado 2012, também exposto 
pela cabanha. O jurado ar-

gentino definiu a vaca como 
um animal com característi-
cas muito similares à Grande 
Campeã, porém com um fra-
me menor, ainda que muito 
produtiva e sólida. A Terceira 
Melhor Fêmea indicada foi a 
Vaquillona Mayor da socie-
dade Frigorífico Modelo, La 
Rubeta y Carlos Pagés.

Machos
Ao entardecer do dia se-

guinte, o jurado argentino 
afirmou sua posição ao in-
dicar o Grande Campeão 
Macho do Prado 2019: “foi 
amor à primeira vista, desde 
que o vi entrar pela primeira 
vez na pista”, afirmou La-
grange. O Grande Campeão, 
Patrulla, é um touro dois 
anos maior do estabeleci-
mento Los Macachines, de 
Sociedad Ganadera El Yun-
que, de Cerro Largo. “Foi o 
mais balanceado de todos, 
super correto, com muito vo-
lume, uma linda expressão, 
boa cabeça e muita carne. 
Um touro completíssimo”, 
resumiu o jurado. Um dos 
dirigentes do estabelecimen-

to, Enrique Albanell Bensi-
ch, demonstrou sua alegria 
e orgulho: “foi muito bom 
ganhar ante mais de 120 re-
produtores”, disse, lembran-
do que o animal é filho do 
Grande Campeão 2015 da 
Expo Prado. Foi o sexto títu-
lo do estabelecimento desde 
2009.

Na fila final do julgamen-
to, ocorreu um fato inusitado: 
o touro Reservado de Grande 
Campeão repetiu 2018, sim, 
foi bi-reservado... O touro Se-
nior da cabanha Los Nietos, de 
Genetic Leader SRL, foi indi-
cado pelo jurado por sua caixa 
impactante, se mover muito 
bem e ter um excelente volu-
me de carne, mesmo sendo um 
animal de tamanho moderado. 
De genética origem americana 
e argentina, o animal coroa 
trabalho de seleção do estabe-
lecimento, que tem origem ar-
gentina e está no Uruguai há 
cerca de seis anos. O Terceiro 
Melhor Macho foi um touro 
dois anos maior, reservado na 
categoria, da Cabanha San-
ta Clotilde, da família Bove. 
(Com El País)Grande Campeão

Grande Campeã

Reservado de Grande Campeão

Reservada de Grande Campeã

Fotos: Divulgação

Pista lotada no Prado: a celebração da fila final do Angus chamou atenção
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Sempre na vanguarda do que 
de melhor existe no mundo 
em termos de tecnologias 

capazes de impulsionar o desen-
volvimento e o aperfeiçoamento 
das raças que cria, especialmente 
a Angus, a Casa Branca Agro-
pastoril novamente surpreende o 
mercado. Depois de já estar ob-
tendo ótimos resultados e de ter 
sido um dos pioneiros no Brasil 
a utilizar a Seleção Genômica, 
o proprietário da Casa Branca, 
agroempresário mineiro Paulo 
de Castro Marques, ensaia agora 
um novo projeto fundamentado 
na Edição Gênica, tida como a 
maior novidade das ciências bio-
lógicas dos últimos tempos.

Esse método já vem sendo 
utilizado na área de pesquisa em 
animais, plantas e microrganis-
mos visando melhorar seus de-
sempenhos e atender às deman-
das da sociedade com relação 
à eficiência produtiva de forma 
sustentável, com maior precisão 
e menor custo. A Edição Gênica 
surge depois da consolidação da 
genética e da genômica, por volta 
de 2012, e desde então só vem 
sendo aprimorada. Na verdade 
essa tecnologia somente foi pos-
sível graças ao grande desenvol-
vimento dessas duas áreas do co-
nhecimento nas últimas décadas. 
A técnica gera a possibilidade de 
intervir pontual e especificamen-
te num determinado local do ge-
noma (a totalidade do material 
genético do animal, organizado 
na forma de cromossomos). Para 
isso é usada uma combinação 
de proteínas (enzimas) e DNA 
que, quando injetada na célula, 
fazem essa intervenção precisa, 
resultando num animal com as 
características previamente pro-
gramadas.

O projeto da Casa Branca, 
além de contar com o trabalho 
de avaliação dos animais condu-
zido pela pesquisadora e profes-
sora Sarah Meirelles e equipe, da 
Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), MG, agora volta-se à 
Edição Gênica num trabalho ca-
pitaneado pelo pesquisador José 
Fernando Garcia, da Agro Par-

Em busca do Angus dos sonhos
Edição Gênica: 

tners Consulting e também pro-
fessor da Faculdade de Medicina 
Veterinária da Unesp.

“A Casa Branca tem por tra-
dição buscar a melhor genética 
onde quer que ela esteja. E tam-
bém utilizar as mais modernas 
tecnologias disponíveis. Fazer 
Edição Gênica é o caminho lógi-
co, depois de fazer a análise ge-
nômica de todo o nosso rebanho. 
A técnica está em estágio avan-
çado em algumas áreas e nos dá 
uma expectativa muito positiva 
também na pecuária. Estamos 
muito confiantes, especialmente 
por focar determinados aspectos 
que contribuem para aumentar 
a produtividade do Angus Casa 
Branca”, explica Paulo de Castro 
Marques.

Existem quatro métodos para 
essa tecnologia, sendo os dois 
mais bem sucedidos TALEN e 
CRISPR/Cas9.

Ao quebrar a fita dupla de 
DNA graças à ação enzimática, 
pode-se incluir inserções, dele-
ções, quebras em genes ou intro-
dução de genes.

O que é o que
“Ainda existe um pouco de 

confusão quanto às terminolo-
gias Edição Gênica, Transgenia 
e Organismo Geneticamente Mo-
dificado (OGM)”, observa o pes-
quisador. José Fernando Garcia 
explica que a Edição Gênica, por 
ser ainda uma tecnologia nascen-
te, está começando a ser compre-
endida pela sociedade, sendo que 
seus benefícios ainda nem come-
çaram a ser sentidos. Segundo 

ele, o uso dessa tecnologia está 
sendo regulamentado pelas mes-
mas entidades governamentais 
que lidam com transgênicos e 
OGMs, sendo que no Brasil trata-
se da Comissão Técnica Nacional 
de Biosegurança – CTNBio e na 
Argentina a Comisión Nacional 
Asesora de Biotecnología Agro-
pecuaria – Conabia.

“Ainda existe alguma confu-
são. Mas de forma simplificada, 
transgênico é todo o organismo 
que recebeu um pedaço de DNA 
de outra espécie no seu genoma 
através de técnicas de transgenia. 
O exemplo clássico é o milho que 
tem o gene de uma bactéria que 
faz com que ele seja resistente a 
pragas. Por outro lado, organis-
mo geneticamente modificado 
(OGM) é todo o organismo que 
teve seu DNA alterado usando 
os métodos clássicos de modi-
ficação. No Brasil, com base na 
Resolução Normativa No. 16 
da CTNBio, os organismos pro-
duzidos com técnicas de Edição 
Gênica são submetidos a uma 
avaliação específica caso-a-caso, 
onde se verifica a aderência aos 
requisitos que podem classificá-
los como Técnica Inovadora 
de Melhoramento de Precisão 
(TIMP), ou seja, não transgênico 
ou OGM”, esclarece o professor. 
E diz que diversos organismos já 
foram e estão sendo analisados 
no Brasil e na Argentina, sendo 
considerados TIMP na maior 
parte dos casos até o momento.

“Para fazer um animal (bo-
vino) editado geneticamente 
através de uma TIMP, pode-se 

realizar a clonagem de células 
editadas ou a injeção dos reagen-
tes (enzima e DNA) em embriões, 
sendo que a clonagem tem sido 
mais utilizada nesse momento”, 
informa Garcia.

A figura mostra esquemati-
camente as metodologias para 
geração de um animal genetica-
mente editado por clonagem.

Possibilidades da Edição
Gênica nas raças de corte
Se imaginarmos nos tipos 

bovinos de corte que criamos 
no Brasil, podemos dividi-los em 
dois grandes grupos: zebuínos e 
taurinos. Enquanto os zebuínos 
trazem rusticidade, termotole-
rancia e resistência a parasitos, 
porém perdendo nos quesitos de 
qualidade da carne e precocidade 
produtiva, os taurinos possuem 
altas qualidades nesses dois úl-
timos quesitos, porém deixam 
a desejar nos aspectos de resis-
tência ao carrapato e tolerância 
ao calor (ambos de importância 
fundamental na produção pecuá-
ria brasileira).

Uma tentativa bem sucedida 
para suplantar o problema de 
produzir qualidade em ambientes 
tropicais tem sido o cruzamento 
desses dois tipos bovinos, pro-
duzindo raças compostas (como 
por exemplo o Brangus) ou pro-
duzindo animais de primeira ge-
ração (F1 Nelore x Angus).

Entretanto esse modelo pos-
sui limitações. Uma delas é o 
fato de que, mesmo após diver-
sas gerações de seleção nas ra-
ças compostas, a resistência ao 
carrapato e tolerância ao calor 
persistem como um problema. 
No caso da produção de F1 a li-
mitação está no fato de ser essa 
uma estratégia terminal (todos 
os animais são abatidos, ou no 
máximo as fêmeas são utilizadas 
uma vez em processos de acasa-
lamento do tipo “tricross”), além 
de explorar apenas parcialmente 
as melhores características dos 
dois genitores (mãe zebuína e pai 
taurino).

E o pesquisador alerta que a 
tecnologia de edição gênica abre 
o caminho para resolver esses 
problemas e gerar animais de 
raça pura que possam ter locais 

específicos de seus genomas edi-
tados para apresentarem ótimo 
desempenho nas condições am-
bientais, e ao mesmo tempo aten-
dendo às demandas de mercado, 
ou seja, de uma forma simplista, 
ter resistência ao carrapato e ao 
calor, produzindo uma carne de 
ótima qualidade. “O Angus ide-
al”, resume

Indo mais fundo
Uma dessas possibilidades é a 

edição do gene Slick, que é res-
ponsável, entre outras coisas, por 
regular o controle da temperatu-
ra do bovino. Ou seja, quando esse 
gene apresenta alterações especi-
ficas em sua estrutura, o animal 
manifesta tolerância ao calor da 
mesma forma que raças zebuínas 
por exemplo. Esse fenômeno foi 
encontrado em raças criolas da 
américa espanhola ou dela deri-
vadas (Senepol, Carora, Limone-
ro, Romosinuano, Caracu).

Essa pequena alteração leva 
o animal a apresentar pelo mais 
curto e espaçado, mais glândulas 
sudoríparas e melhor controle do 
metabolismo energético. “Usan-
do as tecnologias de Edição Gêni-
ca, é possível “fazer” um animal 
que não possua essas alterações 
a possui-las, permitindo avançar 
no processo de seleção de forma 
rápida e eficiente, o que não po-
deria ocorrer de forma natural 
na raça pura (a não ser através 
de cruzamentos absorventes, que 
levariam décadas até fixar essa 
alteração na população de forma 
associada à qualidade existente 
atualmente)”, explica o pesqui-
sador, observando que o gene 
Slick é apenas um exemplo de 
aplicação, porém existem outros 
como o gene para a presença de 
chifres, o gene DGAT2 que impli-
ca em maior produção de leite, 
entre outros.

“Nossa meta é encontrar al-
terações em genes diretamente 
ligados a resistência a carrapato, 
qualidades de carne, precocidade 
sexual, entre outros, que possam 
ser utilizados para realizar o 
“melhoramento de precisão”, tão 
almejado pelo setor produtivo”, 
aponta o técnico, que trabalha em 
conjunto com colegas especial-
mente dos Estados Unidos.

Sequencia de tecnologias empregadas para a geração de um bovino 
geneticamente editado através da clonagem de células fetais por transferência 

nuclear. Extraído de: S. Eriksson – Breeding and ethical perspectives on 
genetically modified and genome edited cattle. DOI: 10.3168/jds.2017-12962

Por Eduardo Fehn Teixeira
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A 
nova raça Ultrablack cres-
ce a cada dia, ganhando 
mais e mais adeptos entre 

os criadores de Angus no Bra-
sil. Na Expointer a propriedade 
gaúcha Cia Azul Agropecuária, 
de Uruguaiana, RS, foi a gran-
de vencedora nos julgamentos 
de classificação da estreia da 
nova raça na feira de Esteio, 
RS. A propriedade tocada pelo 
casal Susana Macedo Salva-
dor e Reynaldo Titoff Salvador 
venceu a disputa de rústicos 
nos machos e nas fêmeas, entre 
outras premiações. E o Angus@
newS foi saber como pensa a 
criadora. “Recebemos essas 
vitórias com muita alegria por-
que coroa e reconhece todo o 
trabalho de seleção que temos 
realizado nessa nova raça”, diz 
Susana, veterinária por forma-
ção e autêntica criadora de 
Angus, seguindo nos passos de 
seu pai, o saudoso João Vieira 
de Macedo Neto, proprietário 
da lendária Cabanha Azul, em 
Quaraí, RS. “Apesar dos mais 
de 100 anos de tradição na 
seleção de gado puro, sempre 
mantivemos olhar atento às 
inovações capazes de agregar 
à raça Angus novos horizontes 
na produção de gado comer-
cial Brasil afora. “Ultrablack 
é inovação e nova alternativa 
para viabilizar ainda mais a 
produção de carne de qualida-
de no Brasil, levando a genética 
Angus para cruzamentos com 
zebuínos em novas regiões do 
País”, sentencia a criadora, 
que por muitos anos comandou 
o Conselho Técnico da Associa-
ção Brasileira de Angus.

Aposta no futuro
Uma das pioneiras em Ul-

trablack no Brasil, Susana 
acredita que a raça representa 
um animal de genética Angus 
que se traduz numa nova e efi-
caz ferramenta para, a partir 

Ultrablack: a ferramenta!
dos cruzamentos com zebuínos 
e especialmente com as fêmeas 
F1 (resultantes da cruza de An-
gus com Nelore), produzir nas 
regiões mais quentes do Brasil, 
carcaças precoces e corretas, 
adequadas à geração de carne 
de qualidade superior.

A busca constante por novas 
alternativas e novidades para 
atender o mercado foi um dos 
principais motivos para a reno-
mada Cia Azul, de Uruguaiana, 
RS, voltar sua atenção para a 
nova raça sintética Ultrablack. 
Vencedora do primeiro julga-
mento de classificação dessa 
raça realizado no Brasil, duran-
te a Expointer 2019, a Cia Azul 
conquistou os títulos máximos 
nas fêmeas e também nos ma-
chos. Os animais são a primei-
ra geração nascida na cabanha 
em 2018. A titular da Cia Azul, 
Susana Macedo Salvador, com 
toda sua experiência, conheci-
mento e tradição, vislumbrou 
nessa raça uma nova possibili-
dade para ampliar a utilização 
do sangue Angus nas regiões 
de clima mais inóspito e severo 
para o Angus puro.

Formado por 80% de san-
gue Angus e 20% de sangue 
zebu, o Ultrablack vem sendo 
criado na Austrália, Estados 
Unidos, Paraguai e Colômbia. 
A raça surge para um mercado 
ávido por expansão com a ga-
rantia de resultados que o san-
gue Angus proporciona.

“Vimos no Ultrablack a 
possibilidade de juntar as prin-
cipais características das duas 
raças de maior relevância no 
rebanho brasileiro, a Angus 
com sua precocidade e carne 
inigualável com a Brangus e 
sua capacidade de adaptação 
que vem do rebanho zebuíno, o 
maior rebanho no território na-
cional”. A selecionadora escla-
rece que já foi constatado que o 
Ultrablack mantém as caracte-
rísticas do Angus e agrega mais 
potencialidade através do san-
gue zebuíno. “Acreditamos que 
teremos animais mais adap-
tados a ambientes com maior 
temperatura e maior infestação 
de carrapatos, mas isso é uma 

situação que teremos que ob-
servar, até onde esses animais 
poderão ter um bom desempe-
nho”, diz a criadora. Susana 
acredita que a raça será melhor 
utilizada bem mais ao norte no 
Brasil, mas destaca que isso 
também depende muito do ma-
nejo das propriedades onde irão 
trabalhar. Lembra que depen-
dendo do clima são utilizados 
diferentes sistemas de produ-
ção. Em alguns microclimas o 
Ultrablack irá se adaptar e em 
outros não.

Ela enfatiza porém que o 
principal foco é poder juntar 
as características dessas duas 
grandes raças e buscar uma 
maior flexibilização do cria-
tório. Nesse sentido Susana 
acredita que as perspectivas 
apontam para uma excelente 
alternativa para trabalhar reba-
nhos meio sangue que são uma 
grande realidade e inúmeros no 
Brasil, porque a raça Angus é 
a raça europeia que mais vende 
sêmen no Brasil. “Conquistar 
prêmios sempre nos gratifica, 
porém o mais importante para 
a Cia Azul é conseguir visibi-
lidade a essa iniciativa da As-
sociação Brasileira de Angus e 
mostrar a mais criadores essa 
nova alternativa que surge no 
mercado”, observa Susana.

Pioneirismo em São Paulo
“Um animal rústico, com 

grande resistência para ectopa-

rasitas, adaptabilidade e enorme 
possibilidade de produção e cres-
cimento especialmente em cima 
das fêmeas F1”. É dessa manei-
ra que o pecuarista Paulo Sérgio 
Correa Vianna, criador de Angus 
e de Ultrablack em Potirendaba, 
no noroeste paulista, na boca de 
Mato Grosso, vê a introdução da 
nova raça Ultrablack no cenário 
nacional da carne de qualidade 
no Brasil. Proprietário da Angus 
Terras de São José, Paulo foi um 
dos pioneiros na criação da nova 
raça no País.

“O Ultrablack vem para 
complementar essa linha de fê-
meas F1. Ao mesmo tempo que 
nós ofertamos o Angus para 
fazer F1, ofertamos também o 
Ultrablack para colocar nas F1 
e aí temos um animal com todos 
os predicados que tem o Angus: 
carne, marmoreio, precocidade, 
docilidade, ganho de peso, mais 
a rusticidade do Ultrablack”, 
destaca o selecionador. Com 
todas estas características ele 
diz que há um grande merca-
do para a comercialização da 
raça no centro-oeste brasileiro 
- Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e também par-
te de Minas Gerais. “Eu estou 
apostando nisso. O Ultrablack 
é um animal interessante, ele 
vai agregar às crias das F1 um 
bom acabamento de carcaça, 
vai colocar marmoreio e a rus-
ticidade dele a campo; vejo uma 
grande alternativa, uma ferra-

menta, para o pecuarista dessas 
regiões do centro oeste que tem 
um clima bastante severo”.

Vianna começou a criar o 
Ultrablack em 2017 e o reba-
nho ainda é pequeno, mas tem 
tido uma grande procura devido 
à divulgação que vem fazendo 
da raça. Com isso já realizou 
várias vendas: oito tourinhos 
o ano passado e 14 este ano. 
Agora está fazendo o Promebo 
do plantel e após a conclusão 
vai abrir novamente as vendas. 
Outro ponto que Vianna desta-
ca nos Ultrablack é o fato de 
que são animais com uma libi-
do muito precoce. “Outra coisa 
que notamos é que normalmen-
te são os touros mais velhos que 
têm melhor performance para 
cobertura, porém constatamos 
que os Ultrablack ainda peque-
nos, no início de carreira, tam-
bém são bastante assertivos, 
muito namoradores, eles não 
querem relações muito longín-
quas, eles querem acasalar e 
vão para outra, são muito bons 
para isso”, destaca ele, enfati-
zando o grande  desempenho 
desses animais a campo. “Eu 
acompanho o pós-venda e todos 
os meus clientes estão muito sa-
tisfeitos com os resultados ob-
tidos. Isso é que dá à raça uma 
direção correta, garantindo seu 
futuro”, afirma o criador. 

Os registros
A Associação Brasileira de 

Angus já está com registros 
abertos para a raça Ultrablack. 
Mateus Pivato, gerente de fo-
mento da Associação Brasilei-
ra de Angus, destaca que 500 
animais já foram registrados 
provisoriamente e embora ainda 
não sejam um número expres-
sivo, são os primeiros nascidos 
em 2018 que foram avaliados 
na desmama e agora serão ava-
liados no sobreano para terem 
as Dep’s conhecidas e entrarem 
para os programas de melhora-
mento. Há registros de animais 
nos Estados do RS, SC, PR, SP 
e MG “Também tem havido ra-
zoável oferta desses animais em 
remates”, informa o técnico.

Por Alexandre Gruszynski

Ao cruzar com Ultrablack, 
o produtor ganha todos 
os predicados do Angus, 
agregando a rusticidade
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Gráfico 2
Médias das DEPs (diferenças esperadas nas progênies) para peso 
maduro da vaca (PM), peso ao ano (PA) e peso ao nascer (PN) em 
relação ao ano de nascimento.

N
o momento do plane-
jamento da próxima 
estação de monta, 

muitas vezes a seleção dos 
touros é feita sem considerar 
a devida importância. Preci-
samos sempre levar em con-
ta que os touros selecionados 
influenciarão nas tendências 
genéticas por, aproximada-
mente, 10 anos. Desta forma, 
é necessário ponderar uma 
série de fatores e não somen-
te o preço do sêmen, raça ou 
touro da moda.

Além do mérito genético 
do reprodutor, expresso pe-
las DEPs (diferenças espe-
radas nas progênies), para 
as características utilizadas 
como critérios de seleção, 
temos que ponderar também 
suas correlações genéticas. 
Mas o que são e como pode-
rão afetar o rebanho?

As correlações genéticas 
são o grau de associação en-
tre os genes que influenciam 
dois ou mais atributos. Suas 
estimativas podem auxiliar 
nas tomadas de decisões, 
pois permitem identificar se 
o efeito da seleção de deter-
minada característica pode 
favorecer ou trazer prejuízos 

As características de importância 
econômica e suas correlações

ao desempenho de outras. 
Podem ser positivas ou nega-
tivas, favoráveis ou desfavo-
ráveis, com magnitudes va-
riadas (baixa, moderada ou 
alta) e são influenciadas pela 
herdabilidade das caracterís-
ticas (proporção do fenótipo 
que se deve aos efeitos aditi-
vos dos genes, ou seja, traços 
dos reprodutores que podem 
ser transmitidos para a pro-
gênie).

O exemplo mais conheci-
do é a seleção indireta para 
precocidade sexual de acor-
do com a circunferência es-
crotal (CE). Característica 
obtida em animais jovens, 
de fácil mensuração e com 
herdabilidade moderada a 
alta, permite resposta direta 
à seleção e aumento do pro-
gresso genético pela diminui-
ção do intervalo de gerações. 
Correlacionada negativa e 
favoravelmente com a idade 
ao primeiro parto (IPP), a 
seleção para maior CE pode 
resultar na diminuição da 
IPP, aumentado os ganhos 
em precocidade sexual. Além 
disso, a CE tem correlação 
genética com características 
ponderais, de maneira posi-
tiva e favorável. Assim, a se-
leção para maior CE poderá 
influenciar no aumento do 
peso dos animais a diferen-
tes idades.

Podemos tomar como 

exemplo de respostas corre-
lacionadas a seleção para as 
características medidas por 
ultrassonografia de carca-
ça. Tecnologia que nos per-
mite avaliar indiretamente 
a quantidade de músculos e 
rendimento de carcaça pela 
medida da área de olho de 
lombo e a precocidade de 
terminação pela mensura-
ção da espessura de gordura. 
Características com herda-
bilidades de moderada mag-
nitude, respondem à seleção 
e, por serem medidas em ani-
mais jovens, também contri-
buem para maior progresso 
genético.

Os ganhos genéticos ob-
tidos pelas respostas cor-
relacionadas podem trazer 
muitos benefícios. Porém, 
muitas vezes não conside-
ramos que as correlações 
podem ter efeitos desfavorá-
veis. Por exemplo, ao buscar-
mos touros com altas DEPs 
para crescimento, as carac-
terísticas de facilidade de 
parto, deposição de gordura 
e precocidade sexual podem 
ser prejudicadas. Seguindo 
o mesmo raciocínio, a sele-
ção para altas DEPs de ha-
bilidade materna, acarretam 
animais com maiores deman-
das energéticas. Por isso, é 
necessário estar atento aos 
objetivos de seleção para a 
escolha correta dos critérios 

e touros utilizados.
Na seleção para várias 

características simultanea-
mente, método utilizado para 
construção de índices, além 
da correta definição dos ob-
jetivos de seleção, o estudo 
das correlações genéticas 
é importante para escolher 
quais delas serão utilizadas 
e calcular suas respectivas 
ponderações. 

Antes do início da utiliza-
ção da tecnologia das DEPs, 
as correlações dificultavam a 
escolha de animais equilibra-
dos para várias característi-
cas. Quem viveu nesta época 
deve se lembrar que dificil-
mente um touro se destacava 
em crescimento e facilidade 
de parto, ou era excepcional 
para características mater-
nais e características de car-
caça.

Os gráficos 1 e 2 ilus-
tram a evolução genética 
proporcionada pela seleção 
por DEPs, de acordo com a 
base de dados da AAA (As-
sociação Americana de An-
gus). Podemos observar que 
foi possível progredir para 
peso ao ano (PA) e manter 
controlados o peso ao nas-
cer (PN) e peso maduro de 
vaca (PM). Características 
que apresentam correlações 
positivas, mas desfavorá-
veis com PA. Dessa maneira, 
precisam ser monitoradas e 

Gráfico 1
DEPs (diferenças esperadas nas progênies) para peso ao nascimen-
to (PN) e peso ao ano (PA), em relação ao ano de nascimento.

mantidas, a fim de que a se-
leção para PA não ocasione 
maiores PN ou PM.

Segundo Marck McCully, 
vice presidente de produ-
ção da Certified Angus Beef 
(Carne Angus Certificada) 
da AAA, por meio da seleção 
pelas DEPs nos últimos 40 
anos, observamos nas ten-
dências genéticas que existe 
maior equilíbrio entre as ca-
racterísticas de importância 
econômica e podemos iden-
tificar touros entre os TOP 
20% a 30% da raça nos 
EUA, que apresentam boas 
avaliações para caracterís-
ticas de desempenho, mater-
nais e de carcaça, simultane-
amente.

Na bateria da GENEX 
possuímos mais de 10 touros 
até TOP 30% da raça Angus 
nos EUA para FPD (facili-
dade de parto direta), carac-
terística mais efetiva para 
determinar a facilidade de 
parto do touro que o peso ao 
nascer, PANO (peso ao ano) 
e AOL (área de olho de lom-
bo). Destacando os touros 
Quaker Hill Deacon 5EX6, 
KCH Dignatary 305, Potts 
Bros Pendulum e HA Prime 
Cut 4493.

Portanto, a seleção de 
touros que apresentam crité-
rios necessários para atingir 
os objetivos do criatório deve 
ser realizada com cautela. 
Pois, além de analisarmos os 
valores genéticos das carac-
terísticas, é preciso estudar 
suas correlações e herdabili-
dades, para que a resposta à 
seleção seja eficiente e, con-
sequentemente, os objetivos 
sejam alcançados rapida-
mente.

* Promotor Técnico de Corte Genex
** Especialista em Desenvolvimento 
de Produto Corte Genex

Por Reinaldo Leopoldino *
e Nicole Tramonte ** 

Fonte: Adaptado de AAA (Associação Americana de Angus) Fonte: Adaptado de AAA (associação Americana de Angus)
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O III Curso Interna-
cional Biotecnologias Re-
produtivas em Pequenos 
Ruminantes será realizado 
de 3 a 6 de dezembro, na 
Fazenda Angus Terras de 
São José, propriedade do 
selecionador Paulo Vian-
na, em Potirendaba, no in-
terior de São Paulo. Com 
foco na prática e ministrado em português e espanhol, o curso 
é organizado por Genética Bacurizinho, de Potirendaba, SP.

“É um curso três em um”, explica a diretora técnica da 
Terras de São José e uma das coordenadoras do evento, médica 
veterinária Letícia Requena. Segundo ela, o curso vai abordar 
as técnicas de Inseminação Artificial por Laparoscopia (IAL), 
Superovulação, Colheita e Transferência de Embriões (MOET) 
e Aspiração Folicular por Laparoscopia (LOPU).

Destaque
O grande destaque será a presença do pioneiro mundial 

na LOPU, o professor canadense Mr Hernan Baldassarre, da 
McGill University. E é para muito poucos, são apenas 9 va-
gas/alunos, médicos veterinários ou estudantes de veterinária. 
Paulo Vianna, através da Dra. Letícia, já aplicou a técnica em 
bezerras Angus de 2 meses de idade. “Ela foi mãe com sucesso 
aos 11 meses”, comemorou o selecionador, um entusiasmado 
por Angus e Ultrablack.

Segundo ele, no caso de bezerras, já para o ano que vem 
pretende adotar como atividade do laboratório (Evolve). “Es-
tou apenas aguardando pela licença do MAPA”, diz o selecio-
nador. Informações sobre o curso podem ser obtidas através do 
fone 19.99808.3300

A 
abertura de novos merca-
dos para a genética brasi-
leira é uma das principais 

metas da nova diretoria da As-
sociação Brasileira de Insemi-
nação Artificial (Asbia), eleita 
para o triênio 2019/2022. O 
time liderado por Márcio Nery 
Magalhães Júnior assume com 
objetivo de fortalecer o Índice 
Asbia, fomentar a utilização 
de tecnologias de reprodução 
e alavancar as exportações de 
sêmen de genética nacional. 
Agrônomo, Márcio Nery é di-
retor Geral da ABS Pecplan e 
substitui a Sérgio Saud, diretor 
executivo da Genex.

Nery assinala que a Asbia 
vai atuar junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) para viabili-
zação de protocolos sanitários e 
conquista de certificações zoo-
técnicas, aumentando as opor-
tunidades para essa genética de 
qualidade que temos produzido 
no Brasil e que já é reconhecida 
internacionalmente.

Ao comentar o mercado, 
Nery destaca que, só nos pri-
meiros meses de 2019, já foi 
registrado um crescimento 
robusto nas vendas de sêmen: 
28% no corte e 7% no leite. 

As metas da nova 
diretoria da Asbia

Nova diretoria no triênio 2019/2022 é liderada por Márcio Nery e tem entre 
as prioridades a abertura de novos mercados para a genética brasileira

“A percepção da importância 
e do impacto da genética por 
parte do produtor é cada vez 
mais evidente. Talvez chegue-
mos este ano às 15 milhões de 
doses de sêmen vendidas dire-
tamente ao cliente no Brasil, e 
acredito que podemos pensar, 
a curto prazo, chegar às 25 
milhões de doses no Brasil”, 
estima. 

Toda essa evolução é 
acompanhada pelo Index As-

bia, divulgado duas vezes por 
ano. A expectativa da nova di-
retoria é melhorar ainda mais 
as informações divulgadas no 
relatório. “O Índice Asbia, 
hoje, traz como estratificação 
máxima os dados por Estados. 
Nossa intenção é passar a fa-
zer, já em 2020, essa estrati-
ficação por municípios, dando 
mais musculatura e mais for-
ça a esse termômetro do mer-
cado”, revela.

Terras de São José
sedia curso internacional

Mais do que um evento gas-
tronômico, o churrasco é um 
ritual que se espalha pelo Bra-
sil e pelo mundo e as mulheres 
também podem estar no coman-
do. Esta foi a ideia do curso A 
Churrasqueira, ministrado no 
início de Outubro pela chef as-
sadora Clarice Chwartzmann, 
no Restaurante Fazenda Bar-
banegra, em Porto Alegre. No 
evento, aulas sobre o preparo 
da costela de dianteiro, picanha, 
vazio, prime rib, entrecot, entre 
outros cortes, com pitadas das 
melhores harmonizações para 
cada tipo de carne.

Uma das entusiasmadas par-
ticipantes do curso foi a empre-
sária Idelurdes Bernardo dos 

Curso A Churrasqueira: mulheres no comando

Santos, que levou três amigas a 
participar do evento. “Clarice é 
ótima professora e nos passa to-
dos os macetes do preparo dos 
vários cortes de carne”, assina-
la. “O churrasco não é mais um 
reduto masculino,e já há muitas 
mulheres no comando das chur-

rasqueiras”, destaca a gerente 
nacional do Programa Carne 
Angus Certificada, Ana Dorali-
na Menezes. Mas, independente 
de quem fizer o churrasco, é im-
portante escolher sempre uma 
carne de qualidade, no caso a 
Angus.

A Frigol S.A., parceira do 
Programa Carne Angus Certifica-
da, é a primeira indústria frigorífi-
ca do Brasil a utilizar inteligência 
artificial para classificação das 
carcaças bovinas e a tecnologia 
blockchain para a rastreabilida-
de completa dos bovinos abatidos 
em suas unidades. Essa inovação 
insere a Frigol no universo da in-
dústria 4.0 em que o acompanha-
mento do abate é realizado com 
segurança e transparência, pro-
porcionando confiabilidade para 
os pecuaristas e informações so-
bre a origem e as características 
da carne para os consumidores.

“Estamos integrando as mo-
dernas tecnologias aos nossos 
processos industriais. Os ganhos 
são de todos. De um lado, ajuda 
a fidelizar os fornecedores de bo-
vinos, que podem acompanhar 
os abates em tempo real e com 
imagens, reforçando sua confian-

Frigol: de ponta a ponta
ça nos dados coletados; de outro, 
proporciona informações detalha-
das aos consumidores na hora de 
avaliar os cortes nos supermerca-
dos e intensifica a transparência 
para o varejo, o food service e os 
importadores das carnes Frigol”, 
ressalta o CEO Luciano Pascon.

Todo o processo dentro da 
indústria frigorífica é gerenciado 
por uma plataforma que usa mó-
dulos de internet das coisas (IoT), 
câmeras, sensores, balanças e lei-
tores, instalados em várias áreas 
da indústria. “Essas tecnologias 
trabalham em conjunto para ofe-
recer total garantia: da pesagem 
à desossa”, completa Orlando 
Negrão, diretor de operações da 
Frigol.

A inteligência artificial já 
acompanha os abates da unidade 
da Frigol em Lençóis Paulista e 
está sendo implementada nas ou-
tras plantas da empresa.
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E
mpresa tem a mais sólida 
seleção de touros da raça e 
se consagra como referên-

cia por reunir os melhores para 
as mais diferentes característi-
cas, atendendo por completo o 
mercado

A raça Angus no Brasil evo-
luiu muito com foco de vários 
criadores no melhoramento 
genético e produção de carne. 
Nesse contexto, a ABS concen-
tra investimentos nas linhagens 
nacionais.

“Observa-se uma evolução 
muito clara dos animais que vêm 
sendo apresentados. Cada vez 
mais produtores estão selecio-
nando a partir do melhoramen-
to genético, e isso está levando 
a um aumento do número de 
touros bons e bem avaliados, a 
lista de touros jovens ajuda mui-
to. Porém, o ponto mais impor-
tante é a avaliação genômica, 
que permite a comparação entre 
animais nacionais e importados. 
Com isso, começamos a identi-
ficar indivíduos com linhagens 
que podem agregar muito à ge-
nética de produção no mercado 
de carne”, avalia o gerente de 
Produtos e Projetos Corte Eu-
ropeu, Marcelo Selistre.

ABS anuncia aquisições nacionais

De acordo com Selistre, são 
esses os fatores primordiais que 
explicam o investimento cres-
cente da ABS na genética Angus 
nacional. O foco na avaliação 
genética, agora mais completa, 
com o Índice Econômico de Car-
caça (IBC), mas principalmente 
a avaliação genômica, através 
do índice econômico do cruza-
mento industrial ABS XBlack, 
que prevê o desempenho de um 
touro para sua progênie, estabe-
lecendo o seu potencial e princi-
palmente a sua rentabilidade na 

cadeia produtiva.
“A referência é sempre a li-

nhagem americana, onde temos 
o maior banco de dados. É por 
isso que buscamos, preferen-
cialmente, animais com origem 
dos Estados Unidos, nascidos, 
criados e selecionados aqui no 
Brasil. Obrigatoriamente devem 
ser homozigotos pretos, essa é 
uma característica fundamental 
do mercado e é uma exigência 
dos nossos clientes. Fazemos a 
análise genômica com a base do 
ABS XBlack, que obviamente, 

buscamos touros superiores nes-
te quesito. Além disso, procura-
mos satisfazer outros critérios, 
como a funcionalidade dos ani-
mais, aprumos, conformação de 
carcaça, musculosidade, preco-
cidade, bem como excelente con-
formação de testículos, afinal, 
serão doadores de sêmen, onde 
a fertilidade é o critério número 
1 dos nossos clientes, precisa-
mos de quantidade, qualidade e 
longevidade de produção de sê-
men.” Comenta Selistre.

O gerente da ABS destaca 
uma das aquisições da bateria 
Angus da ABS como exemplo 
que trazem à tona os objetivos 
da seleção da empresa no que 
diz respeito à genética nacio-
nal: o touro Complemento, que 
foi líder da lista de touros jovens 
da sua geração, com alto índice 
ABS XBlack.

“Este ano já adquirimos três 
touros da Recalada, assim com 
um touro da São Xavier. Uma 
grande satisfação, é que entre 
os touros selecionados, o Cose-
chero, da Recalada, fez parte do 
trio Grande Campeão da Expo-
feira de Pelotas 2019, nós com-
pramos ele 30 dias antes desse 
resultado. Não temos foco no 

resultado em exposições, mas os 
jurados e técnicos da raça ates-
tam através dos julgamentos, o 
biotipo de touro adequado ao 
mercado, sinalizam o que a raça 
está buscando, cada vez mais 
dão atenção à funcionalidade 
dos animais, o que demonstra 
que a nossa seleção está no ca-
minho certo”, ressalta.

Mas, os investimentos ain-
da não ficam por aqui. A ABS 
já planeja a aquisição de mais 
touros para expandir a bateria 
Angus com genética nacional, 
priorizando animais com alta 
fertilidade e trabalhando, ainda, 
no desenvolvimento da genética 
sexada Sexcel para rebanhos da 
raça. Através do ABS XBlack, 
índice econômico exclusivo da 
ABS voltado para cruzamento 
industrial, o criador tem infor-
mações simples e claras sobre 
quais touros oferecerão mais 
lucratividade na seleção para o 
regime de terminação em confi-
namento. “Trata-se de um mer-
cado promissor e que nós, uma 
empresa inovadora, precisamos 
explorar e continuar investin-
do para obter novas soluções 
para atender às necessidades do 
cliente”, finaliza Selistre.

Touro Complemento, touro nacional líder de sua geração

Foto: Divulgação

Novamente as melhores va-
cas Angus do Brasil são da Ca-
banha Rio da Paz, de Cascavel, 
RS. É o que aponta o Sumário 
Promebo 2018/2019, que traz 
o ranking das melhores matrizes 
e reprodutores Angus do Brasil.

E mais: o sumário registra 
que 11 dos 50 animais mais bem 
avaliados são da Angus Rio da 
Paz. “Essas conquistas nos en-
chem de orgulho e é o reconhe-
cimento do intenso trabalho de 
melhoramento genético que fa-
zemos”, diz o proprietário, sele-
cionador Renato Zancanaro.

“Num cenário de crise e 
margens de lucro apertadas, 
os ganhos em velocidade na 
cadeia produtiva da carne são 
essenciais para fechar as contas 
no azul. Por isto o uso da gené-
tica Angus para a produção de 
bezerros meio sangue vem au-
mentando vertiginosamente no 
Brasil e hoje já abocanha mais 
de metade de todas as doses de 
sêmen vendidas no país”. Com 
esta afirmação a gerente do 
Programa Carne Angus Certi-
ficada, Ana Doralina Meneses, 
disse a que veio em sua parti-
cipação no painel “Um por To-
dos e Todos pela Pecuária”, no 
Encontro dos Criadores da Scot 
Consultoria, em Ribeirão Preto, 
SP, realizado de 30 de setem-
bro a 04 de outubro. Ela lem-

Angus é giro rápido

brou que, só em 2018, os dados 
da Associação Brasileira de 
Inseminação Artificial (Asbia) 
indicaram aumento de 28,3% 
na comercialização de sêmen 
da raça, que atingiu a marca de 
4,9 milhões de doses/ano. “Há 
15 anos, se alguém me falas-
se que a Angus era a raça que 
mais vendia sêmen no Brasil, eu 

acharia loucura”, brincou.
A técnica explicou que os 

números refletem os benefícios 
que a raça traz tanto dentro 
quanto para fora da portei-
ra. “Dentro da propriedade, os 
produtores desfrutam do nosso 
trabalho tendo índices melho-
res, animais mais precoces e 
encurtando o ciclo pecuário. Já 

no mercado de corte, é possível 
obter mais rentabilidade, valo-
rizando o rebanho e agregando 
mais valor ao produto final, a 
carne de qualidade”, afirmou 
ela durante painel assistido por 
uma plateia formada por cria-
dores, amantes da raça e, sem 
dúvida, muitos concorrentes.

O evento reuniu oito re-
presentantes das principais 
associações de raças brasilei-
ras para debater o futuro e a 
evolução da pecuária dentro do 
agronegócio. Segundo os orga-
nizadores, a meta foi ouvir to-
dos os elos da cadeia produtiva 
em um único local para discu-
tir tudo o que há de novo em 
tecnologia, a fim de profissio-
nalizar a pecuária e aumentar 
os resultados.

Vacas Angus top

Ana 
Doralina
foi 
palestrante 
em São 
Paulo




