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EDITORIAL

Desafios superados, novos horizontes

C

Nivaldo
Dzyekanski

hegando ao fim do primeiro ano de mandato à frente da Associação Brasileira de
Angus, é impossível não olhar para trás e
fazer um balanço das atividades desenvolvidas,
de nossos acertos e de nossos erros também.
Foi um ano de muito trabalho, quilômetros
rodados por esse Brasil e pelo exterior e de
muito engajamento. Uma das ações que marcaram esse início de gestão foi a integração
das equipes de trabalho de campo e do Programa Carne Angus Certificada com a área
administrativa. Realizamos, ao longo de 2019,
encontros nas regionais, promovendo integração e treinamento, facilitando a compreensão
dos diferentes processos por parte de todo o
time da Associação Brasileira de Angus. Afinal, entendemos que somos um único grupo
focado em um objetivo comum: o desenvolvimento da raça.
Desta forma, estamos trabalhando para
ouvir a voz de quem está no campo. Quem

acompanhou o site da associação (angus.org.
br) e as reportagens no @Angusnews ou no
Jornal Angus@newS ao longo do ano, viu que
a diretoria esteve presente em inúmeras exposições e eventos. Das pistas aos frigoríficos,
estivemos ao lado do produtor, dos parceiros
e de nossos núcleos de criadores. Processo
que, na Expointer, ganhou inclusive um espaço
direto para debates, sugestões e críticas. Isso
mostra que estamos abertos a ouvir... e a fazer diferente também. Claro que ainda temos
um longo caminho a seguir nesse sentido, mas
entendemos que toda jornada sempre começa
com um passo firme. Outra inovação que marcou a agenda de 2019 foi o lançamento do
Selo Sustentabilidade, projeto pioneiro e que
deve ganhar eco em outros programas de carne de qualidade Brasil afora.
Mas ainda temos um ano de gestão pela
frente e seguiremos firmes com nossa meta
de expansão da raça. Em 2020, nosso foco é

Bezerro fujão
Aconteceu
na Chácara
Sumidor,
em Pouso
Redondo, SC.
A vaca berrava
campo afora,
saíram atrás
do terneiro,
encontrado
escondido numa
moita. O criador
Ariel Verdi fez
a foto da filha
Valentina com o
fujão, de carona
no Fiat Uno, de
volta pra vaca
mãe!
FOTO PREMIADA - Angus@newS publica fotos de profissionais, criadores e
leitores que apresentarem a raça Angus e o seu meio de uma forma inusitada.
Envie sua foto para: jornalangus@gmail.com

EXPEDIENTE

ampliar as ações do Carne Angus, fortalecer a
agenda internacional e auxiliar os pecuaristas
na busca por maior seleção e rentabilidade da
criação. No âmbito institucional, estamos estudando formas de aproximar os usuários da
raça da Associação Brasileira de Angus, porque entendemos que não há motivos para não
abraçarmos esses pecuaristas que são nossos
clientes e razão principal do trabalho de seleção. No nosso horizonte ainda estão a implementação da genômica e o fortalecimento das
relações institucionais com as demais associações de Angus da América Latina por meio da
Colappa.
Com muitos projetos pela frente e com a
certeza que você estará ao nosso lado para colaborar nessa jornada, a diretoria da Associação Brasileira de Angus deseja um Feliz Natal
e um novo ano cheio de alegrias e realizações.
Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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O futuro chegou!
Foto: Gabriel Olivera/Angus

Por Eduardo Fehn Teixeira

Rápida, planejada, hiperconectada. Será assim a pecuária bovina no futuro. Pelo menos sua fração mais tecnificada. Essa
nova pecuária, cujos primeiros passos se apresentaram com clareza e como nunca nos leilões de reprodutores deste ano
por todo o Brasil, com destaque nas ofertas da raça Angus, está sendo construída com base no conceito de revolução 4.0,
criado pelos alemães em 2012 para designar a “quarta era industrial” do mundo, puxada pela automação e tecnologias da
informação (TI). Muitas empresas especializadas em várias áreas e startups (jovens empresas voltadas à inovação) trabalham
dia e noite para construir essa revolução, que já está acontecendo no mercado da pecuária.

N

as escolhas de reprodutores para aquisição nos
leilões deste ano, com
certeza visualizar o animal segue sendo de suma importância, mas está mesmo longe de
ser o bastante para uma decisão com mínima margem de
erro. Exagerando, se poderia
até dizer que é possível fazer
compras às cegas, sem ver os
animais, com base apenas em
seus dados de avaliação e de
estimativas ditadas pelas performances comprovadas em

testes e avaliações criteriosos.
Mais do que nunca, numa pecuária de corte cada vez mais
profissionalizada e tecnificada
e de olho num consumidor que

a cada momento está mais
exigente, a precisão nos dados e informações na hora da
compra de nova genética vem
sendo uma aliada para que os

Jamais se utilizaram tanto
os números e os dados
dos reprodutores para
fazer a melhor escolha

produtores não cometam erros no processo produtivo, que
vão custar tempo e dinheiro
para consertar.
Dados importam
como nunca
Nunca se valorizaram tanto os números e os dados dos
reprodutores como agora. Jamais como neste ano se utilizaram tanto as avaliações dos
animais por DEPs (Diferenças Esperadas na Progênie)
constantes em catálogo é a

ferramenta utilizada pelos leiloeiros como forte argumento
de venda. Já vai longe aquela
máxima do criador que venceu a disputa do lance, com
um trio de touros na pista
do leilão, se levantar com orgulho na arquibancada e na
hora de escolher o touro a ser
comprado, dizer ao leiloeiro
“me separa ali o grandão” ...
Muito se viu isso acontecer
no passado, mas o que antes
era orgulho, hoje virou mesmo

>>>
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vergonha. O touro “grandão”
com certeza tem tamanho,
mas o menorzinho comprovadamente pode comer menos e
apresentar bem maior e mais
rápido ganho de peso. Pode
ser mediano, mas transferir
às suas crias uma capacidade
incrível de produzir carcaças
pesadas e muito bem acabadas ... Informações de resistência ao carrapato, de facilidade de parto, de peso ao
nascer, de ganho de peso e informações de indicadores econômicos fundamentais para
uma produção mais rápida,
menos cara e mais eficiente.
Agora se pode finalmente
afirmar que as tecnologias desenvolvidas como ferramentas
para a produção estão efetivamente sendo consideradas
e utilizadas por técnicos e
produtores, sempre em busca
de errar cada vez menos na
caixinha de surpresas representada pela genética.
Vistaço também
é fundamental!
O vice-presidente técnico
da Associação Brasileira de
Angus, o experiente técnico
e pecuarista gaúcho Márcio
Sudati Rodrigues orienta que
os dados são cada vez mais
importantes, mas que o fenótipo dos animais, na hora da
decisão de compra, é e sempre
será fundamental.
Segundo ele, de acordo
com os objetivos de produção
do pecuarista (produção de
bezerros, ciclo completo ou
recria e terminação) será o
direcionamento da escolha do
reprodutor.
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Mudança positiva
O que está acontecendo,
para o Inspetor Técnico e diretor da Angus, Flávio Montenegro Alves, é uma mudança altamente positiva. Uma
mudança na cabeça dos criadores. Para Alves, que também preside o Conselho Técnico da ANC, há algum tempo
os touros eram escolhidos
Valdomiro Poliselli Junior
Marcio Sudati Rodrigues
Flávio Montenegro Alves
especialmente pela foto no
atenção para o grande avan- catálogo de sêmen ou, num
De modo geral o técnico radas”, diz.
Para Sudati, devemos bus- ço que já está sendo propor- remate, por sua aparência.
recomenda que se deve buscar animais que apresentem car um animal equilibrado cionado pela genômica, que Se fosse bonito, compravam.
dados de desempenho supe- e produtivo no momento da para ele é o grande divisor de Mas hoje o touro precisa ser
riores, mas que sejam de ta- compra do reprodutor ou sê- águas. “Há cerca de dois anos bonito, correto e bom. E o
manho moderado e precoces, men, o que se refletirá dire- se acentuou uma nova fase: a bom é genótipo, que não se
com boa habilidade mater- tamente na rentabilidade da preocupação do produtor com consegue alcançar através de
o que o boi vai oferecer ao uma análise visual. “São as
na, bons dados para carcaça fazenda.
consumidor, que fica cada vez informações que os progra(área de olho de lombo, marmais exigente. O grande alvo é mas de melhoramento dispoInovação invade
moreio e gordura de acabanibilizam. Hoje se consegue
a carcaça perfeita!”, diz.
a pecuária
mento), bem adaptados (pêlo
Outro que está no topo da adquirir um touro a partir do
Isso mesmo, inovação!
baixo) e racialmente corretos;
com dados para baixo peso ao Para o selecionador paulis- seleção pecuária de ponta, e índice de marmoreio, de gornascer e facilidade de parto, ta Valdomiro Poliselli Junior que para tanto emprega to- dura subcutânea, pelo desemprincipalmente para novilhas quem pensa que a pecuária das as modernas tecnologias penho no desmame ao sobreque entrarão em serviço aos de alta performance parou no existentes no mundo, é o mi- ano em termos de ganho de
14 meses, e nos modelos in- tempo e é a mesma de uma neiro Paulo de Castro Mar- peso e por aí vai. Pelos dados
tensivos a eficiência alimen- década atrás precisa urgente ques. Para ele, é a máxima da do exemplar”, diz o técnico.
E também um touro para
tar se torna mais importante. de reciclagem. “A pecuária produtividade se sobrepondo à
“Também devemos observar a está acompanhando e assimi- produção, a qualidade pagan- ser aceito numa central prefuncionalidade do reprodutor lando no mesmo ritmo toda do mais que a quantidade e o cisa ter os dados, as infor(se caminha bem, sem proble- a modernização que ocorre tipo campo se tornando mais mações genéticas para o
mas estruturais, de aprumos em outros setores do merca- importante que o tipo de ani- mercado. “Hoje se consegue
ou no aparelho reprodutor). do. É a mensuração em busca mal para exposição. “A sele- escolher um touro, por exemO comprimento, a profundida- de resultados mais precisos”, ção genética e a carne de qua- plo, para qualidade de carcalidade são os grandes alvos”, ça, um touro que vai repassar
de e a musculatura do animal sintetiza.
aos seus filhos essa caracteE Valdomiro chama a sinaliza o selecionador.
igualmente devem ser considePaulo Marques é conheci- rística. É uma evolução dos
do e respeitado no meio por programas de melhoramento,
estar sempre no topo em tec- que fez com que os produtonologias. Seu trabalho é mar- res se atualizassem. E os proAo acompanhar o ritmo de
cado pelo pioneirismo, onde a dutores de reprodutores e os
outros setores da economia,
seleção através da genômica é técnicos estão comemorando
corrente e a partir deste ano essa mudança que é altamena pecuária também acelera e
já está investindo em edição te positiva”, ensina Flávio
Alves.
encontra ótimos resultados
gênica.
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Circuito Touro Angus
Registrado vai a São Paulo
Fotos

: Carolina Jardine/Angus

J

aguariúna, no interior de
São Paulo, registrou um
dos maiores e mais importantes eventos do já tradicional
Circuito Touro Angus Registrado, da Associação Brasileira de
Angus. O encontro foi realizado
no dia 25 de outubro, no Red
Eventos, propriedade da VPJ
Pecuária, reunindo mais de 70
participantes entre criadores e
alguns técnicos do interior paulista, interessados em informações sobre a área de produção
com a raça e genética Angus. Informação foi a tônica do evento.
Atentos ao potencial que essa
genética é capaz de trazer ao
gado da região e especialmente
à produção de cortes premium,
os criadores compareceram em
peso, surpreendendo os organizadores. O encontro foi aberto
pelo presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, que teve a seu
lado do criador e diretor da associação Valdomiro Poliselli Jr,
proprietário da VPJ Pecuária, e
do diretor e inspetor técnico da
Angus Flávio Montenegro Alves.
Nivaldo mencionou que o trabalho da associação transcende a
qualidade da carne, mas também
está ligado à inovação e à sustentabilidade dos processos. E mencionou o recente selo Sustentabilidade, lançado pela Angus para
atestar propriedades com boas
práticas relacionadas ao meio
ambiente e ao trabalho.
Na primeira palestra da noite, o veterinário e gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato,
reforçou os ganhos da escolha de
animais Angus Registrados nos
rebanhos puros e meio sangue.

Mateus Pivato

Valdomiro Poliselli e Nivaldo Dzyekanski particiaram desta etapa do roteiro

Segundo ele, esses reprodutores
são notoriamente melhoradores
e deixam uma herança valiosa,
com descendentes de qualidade
e alta padronização. Respondendo à pergunta de porque um
criador deve escolher um touro Angus registrado, Pivato
afirmou: “Quem registra anota
e quem anota seleciona”. O processo de avaliação de dados é
essencial para obtenção de animais que imprimam exatamente
os objetivos buscados pelo criador. “Criar Angus é certeza de
lucratividade na propriedade e
no frigorífico. Usar animais melhoradores e avaliados pelo Promebo, então, nos traz garantias
de que a seleção estará focada
nas características almejadas,
como, por exemplo, facilidade
para deposição de gordura, precocidade de terminação, geração
de carcaças corretas e bem acabadas. Ou seja, geram mais qua-

lidade e lucros em menor tempo
para os criatórios”.
Pivato ainda mencionou
que a Associação Brasileira de
Angus deve dar início, em breve, ao estudo genômico do rebanho Angus brasileiro, o que
agilizará consideravelmente a
seleção de reprodutores para
critérios de difícil mensuração
como resistência ao carrapato.
Uma das dúvidas dos criadores
que acompanharam a apresentação foi sobre a formação da
raça Ultraback, recém estabelecida no País e cujo registro
está delegado à Associação
Brasileira de Angus. “A Ultrablack é uma raça sintética com
formação de 80% sangue Angus e 20% de zebuínos”, explicou o técnico da Angus.
O olho do produtor
na indústria
Mas além dos ganhos na

Reprodutores registrados
deixam uma herança valiosa,
com descendentes de
qualidade e alta padronização

criação, a genética Angus também traz ganhos no gancho
do frigorífico. O coordenador
do Programa Carne Angus,
Maychel Borges, explicou em
detalhes a formação do sistema de certificação do projeto, que é o maior programa
de carne premium do Brasil.
Com mais de 50 técnicos de
certificação espalhados em diferentes regiões do Brasil, tem
rígidos padrões de qualidade
para validação de carcaças que
também levam em conta idade
dos animais e acabamento de
carcaça. “A gente vê a raça
em diferentes regiões do Brasil, se adaptando a diferentes
sistemas de produção e tipos
de clima. Na hora de escolher
a genética é preciso olhar para
o sistema de produção e para a
propriedade que se tem”, recomendou Borges.
Atualmente, o Programa
Carne Angus Certificada tem
40 unidades operando em 12
estados brasileiros. “São muitas
unidades, mas que operam com
um único segredo: onde tem esse
selo tem qualidade superior. Somos o olho do produtor dentro
da indústria e estamos preocupados em trabalhar com foco
nos desejos do consumidor”. E
lembrou que todo esse processo é auditado pela certificadora
alemã  TÜV Rheinland. “A gente não cria Angus porque ele é

bonitinho. A gente cria Angus
porque dá resultados e lucros.
Faça as contas e você vai ver que
o resultado é espetacular”.
A zootecnista e superintendente da Associação Nacional de Criadores Herd Book
Collares (ANC), Silvia Freitas, apresentou na ocasião
detalhes sobre o trabalho da
entidade cartorial e como os
registros dos animais são feitos pela ANC e pelos inspetores técnicos credenciados. “É
um trabalho essencial para
assegurar o melhoramento
das raças”, frisou, lembrando
a relevância do Programa de
Melhoramento de Bovinos de
Carne (Promebo) na seleção e
no avanço dos rebanhos brasileiros. E citou que a ANC realiza em conjunto com a Angus
um trabalho de avaliação de
touros para produção de bezerros meio sangue, uma avaliação focada exatamente no
potencial dos criatórios que
trabalham com cruzamento industrial. “É uma forma
de tirar o melhor desses cruzamentos e garantir a escolha certeira de reprodutores
para esse fim”. E deixou uma
mensagem aos criadores presentes: “O melhor touro não
necessariamente é o grande
campeão ou líder do sumário.
É aquele que deixa maior lucratividade à propriedade”.
Curiosamente, apesar de ser
o maior mercado consumidor de
carne certificada Angus, o estado
de São Paulo demanda apenas
6% de todo o sêmen de reprodutores Angus comercializado
no Brasil. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira
de Inseminação Artificial (Asbia), por ano, a Angus vende 4,9
milhões de doses, a maior marca
entre todas as raças de bovinos
do Brasil. Mas pouco mais de
285 mil doses são adquiridas por
criadores paulistas.
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Desafios de
uma vencedora
Fotos: Arquivo pessoal

uma, graças, segundo Sone
Hickenbick, à firmeza nos negócios, pontualidade nos pagamentos, credibilidade enfim.
Com relação à estrutura, a empresária revela que a contratação de uma assessoria técnica
foi fundamental para obter retorno nos investimentos realizados. “Sempre acompanhei o
trabalho dos técnicos e funcionários, criando uma relação de
confiança com meus comandados”, destaca. Safras boas
se alternando com algumas
frustrações também foram
algumas oportunidades para
amadurecer como empresária
do campo.

Consultoria
fundamental
A Fazenda Pedra Vermelha, possui uma área total de
trabalho de mil hectares, dos
quais 500 ha são de integração
Sone Hickenbick, em sua Fazenda Pedra Vermelha, em Jóia, RS
lavoura-pecuária (soja, pastagens de inverno), 440 ha de
Por Horst Knak
campo nativo e 22 ha de pastagens perenes de verão – Brizantão, Aruana, além de 40 ha
ada vez mais, as mulheres segundo plano, com o faleci- de pastagens de verão e invervêm ocupando postos es- mento do marido, em 1995, e no – Capim Sudão no verão e
tratégicos na agropecuá- assumir o comando da fazenda. Aveia Preta no inverno. Segunria, mas muitas vezes chegam Com os três filhos na universi- do Sone, para a implantação
ao comando sem estarem pre- dade, tornou-se a chefe de famí- deste sistema, foi fundamental
paradas para administrar uma lia. Entretanto, mal se ajustava a assessoria do consultor Luiz
fazenda. São tantos fatores à nova realidade, sofreu um Henrique Correia, da SIA Braem jogo e um sem-número de novo baque, com o falecimen- sil – Serviço de Inteligência
atividades dentro de um esta- to do filho mais velho, formado em Agronegócios. Conforme o
belecimento agropecuário, que em veterinária e muito integra- diagnóstico inicial, havia um
a tarefa pode parecer impossí- do aos negócios. “Com todo o sério desequilíbrio forrageiro
vel. Mas diante de grandes de- sofrimento das perdas, a falta
safios, os vencedores encaram de experiência na área e sena tarefa com desenvoltura. É o do uma mulher num ambiencaso da criadora Sone Hicken- te em sua maioria gerenciado
bick, proprietária da Fazenda por homens, os primeiros anos
Pedra Vermelha, em Jóia, RS, foram muito difíceis”, lembra
uma atuante personalidade do a empresária. Ela gerencia a
meio agropecuário gaúcho.
propriedade com o apoio das
Professora de Educação filhas Andréa e Viviane.
Artística no ensino médio, Sone
Com o tempo, as barreiras
precisou deixar a profissão em foram sendo vencidas uma a

C

tripal que nos dá tranquilidade
para investir e buscar sempre
novos desafios”, sentencia.
Consolidando seu sistema de
produção, Sone está planejando
ampliar o seu núcleo de fêmeas
de 300 para 400 cabeças, sempre destacando a rentabilidade
proporcionada pela raça Angus.
A integração lavoura-pecuária
em muito contribui para alcançar índices de excelência: Com
a rotação de cultura, cria-se
uma metodologia de adubação
sistêmica do solo, elevando a
produtividade das lavouras de
das pastagens. A rotação do
pasto com a adoção da cerca
elétrica permite otimização de
cada metro quadrado do sistema produtivo. Com boa oferta
de comida, é possível abater os
bois com mais de 400 kg, aos
18 meses e atingir 52,7% de
rendimento de carcaça. A taxa
Modernas
de prenhez das fêmeas está
tecnologias
Corrigidos estes processos, próxima dos 85%
O pacote tecnológico esa Fazenda Pedra Vermelha
passou a utilizar modernas tabelecido em 2015 pela SIA
tecnologias como a IATF, in- Brasil estabelecia estes objevestindo em sêmen de touros tivos para o médio prazo: SisAngus de genética comprova- tema com 350 fêmeas, taxa
da, concentrando nascimentos de desmame mínima de 85%,
e entregando bois para abate descarte anual de 20%, idade
aos 18 meses. O destino de sua de abate aos 18 meses e idade
produção de gado para abate das fêmeas ao primeiro serviço
é o frigorífico da Cotripal, em de 24 meses, peso mínimo de
Panambi, obtendo bonificações abate de 450 kg. O objetivo é
com a qualidade da carne An- elevar o peso de ingresso dos
gus e rendimento de carcaça. terneiros nas pastagens de in“Temos uma relação de parce- verno para 300 kg, acelerando
ria e transparência com a Co- sua engorda.
entre verão e inverno. Havia
grande oferta de forragem no
inverno e um sério déficit no
verão. Com isso, a recria das
fêmeas era deficitária, influindo negativamente em toda a
cadeia produtiva. Hoje ela é
atendida pelo médico veterinário Fabiano Pauchner, também
da SIA Brasil.
“Conseguimos contornar
algumas variáveis do clima,
como as secas e o excesso de
chuvas, implantando pastagens
para preencher períodos de
déficit nutricional”, explica. A
empresária também valoriza o
trabalho de seu capataz, Marcos Ramos, um homem trabalhador, que não tem barreiras
para a inovação e contribui
muito para a implantação de
novos processos.
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Angus Beef Week
Mais de 30 restaurantes e casas de carne de São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sul fizeram o sucesso do festival gastronômico

C

om mais de 30 restaurantes e casas de carnes
participantes nas cidades
de São Paulo, SP, Curitiba,
PR e Rio Grande do Sul, RS,
o festival gastronômico Angus
Beef Week proporcionou uma
experiência inesquecível aos
consumidores, que tiveram a
oportunidade de saborear variados e criativos pratos, tendo como principal ingrediente
a Carne Angus Certificada, ou
de adquiri-la a preços promocionais. Realizado com enorme sucesso entre os dias 15 e
24 de novembro, o Angus Beef
Week foi promoção conjunta da Associação Brasileira
de Angus, em parceria com o
Canal Terraviva e o Blog da
Carne, responsável pela plataforma de votação dos pratos
na web. Sucesso absoluto nos
últimos dois anos na agenda
gastronômica da cidade de
São Paulo, a Angus Beef Week
cresce esse ano, incluindo outras duas capitais brasileiras:
Porto Alegre e Curitiba.
O restaurante Baro Experiência Gastronômica, de
Porto Alegre, RS, foi o grande
vencedor deste ano. Venceu o
prêmio Menu Inovação, promovido pelo Angus Beef Week,

que pela primeira vez incluiu
restaurantes e casas de carne da capital gaúcha em seu
cardápio deste ano. O prêmio
teve como objetivo valorizar
as criações gastronômicas dos
experts em carne. Além disso,
a picanha Angus com acompanhamento de purê de moranga
cabotiá e queijo coalho foi a
preferida do público gaúcho
que visitou o restaurante e votou no prato pelo Blog da Carne, parceira do evento. O festival também elegeu os melhores
restaurantes participantes em
São Paulo e Curitiba. Na capital paulista, o La Caballeriza conquistou o público com o
prato raquete Angus e purê de
abóbora. Já o Madero Prime
venceu a disputa do paladar
entre os curitibanos, com bife
de chorizo.
Proprietária do Baro e
criadora do prato vencedor, a
assadora Ana Carolina Reschke afirmou que foi bastante
gratificante participar do festival. “Os clientes do restaurante, com pouco mais de 60
dias de operação, já fizeram
demandas para que o prato
continue no menu fixo”, informou a empresária, observando
que moranga e queijo-coalho
são itens de fácil acesso. “O
diferencial, com certeza, foi a
carne de excelência, a carne
Angus”, definiu.
Pelo terceiro ano consecutivo o prato apresentado pelo
restaurante argentino La Caballeriza foi o ganhador do An-

Experiência de sucesso, a
Angus Beef Week cresce
e proporciona grande
experiência gastronômica

Fotos: Jandora Alvim/Angus

Nivaldo Dzyekanski, Ana Doralina Menezes e Rafael Mello Madero

gus Beef Week em São Paulo.
O prato de La Caballeriza teve
como estrela principal a carne
Angus e foi desenvolvido pela
chef Dulce Wellisch, que destacou a importância de ser reconhecida pelos clientes por meio
do prêmio. “Fico muito feliz
com o resultado do concur-

so e agradeço nossos clientes
por terem nos escolhido, além
de enaltecer a união da nossa
equipe”, disse a chef.
Para o vice-presidente do
grupo Madero, Rafael Mello
Madero, foi uma experiência
bastante interessante ter participado do festival Angus Beef

O prato vencedor, do Baro Experiência Gastronômica, de Porto Alegre, RS

Week. “Criamos um prato bem
tradicional – bife de chorizo –
que agradou bastante ao paladar dos curitibanos”, disse o
empresário.
O presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, destaca que
a ampliação do festival para
outras praças reflete a expansão que a raça vem conquistando no Brasil. “Hoje a carne
Angus Certificada é produzida
de Sul a Norte e está à venda
nas principais cidades brasileiras. Trabalhamos constantemente para que o consumidor identifique todo esse valor,
e a Angus Beef Week vem
exatamente oportunizar que o
consumidor experimente o sabor diferenciado desses cortes
durante o festival”, observou
o dirigente. “Nosso trabalho
é intenso e especializado. Um
dos nossos principais objetivos
é que o consumidor identifique
a diferenciação do nosso produto no mercado, e a Angus
Beef Week é uma ótima oportunidade para que o cliente
desfrute o sabor da carne e
crie uma relação de fidelidade com a marca”, destaca o
dirigente.
A gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
explica que a Angus Beef Week
foi novamente um momento de
conversa com o consumidor,
“de mostrar na ponta da cadeia a importância que damos
a todas as etapas, desde a criação de nosso gado, até o controle dos animais que originam
a Carne Angus Certificada,
até o consumidor final". Para
se ter uma ideia da dimensão
desse trabalho, diz ela, a Angus
tem equipe de 54 profissionais
espalhados pelos frigoríficos

>>>
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parceiros que avaliam individualmente cada animal Angus
que chega ao frigorífico. “As
carcaças são vistoriadas uma a
uma para garantir não apenas
o uso de sangue Angus, mas a
idade, a conformação e o grau
de acabamento. Nosso principal negócio é a qualidade”,
dimensionou.
Para Ana Doralina, a semana gastronômica foi, sobretudo, um abre-alas para os novos consumidores. “Com esse
festival, podemos aproximar
de uma só vez os elos fundamentais da cadeia produtiva:
o pecuarista, que produz a
carne Angus de qualidade; a
indústria que processa, e tem
a responsabilidade de manter
a qualidade, os restaurantes,
que proporcionam experiências únicas, e o consumidor
final, que é nosso termômetro

Vencedor em São Paulo, do La Caballeriza

para sabermos que estamos na
direção certa”. A aposta de
expandir os horizontes da Angus Beef Week para Curitiba e
Porto Alegre é um dos passos
desse caminho, destaca a gerente. “Já sabemos que os consumidores do Sul gostam de
churrasco e, um dos objetivos
do Beef Week, é mostrar novas
opções de cortes e formas de
preparo com a qualidade da
carne Angus certificada”.
Os pratos preparados pelos
restaurantes dentro da Angus
Beef Week puderam ser avaliados pelos clientes no site do
Blog da Carne (www.blogdacarne.com) para eleição dos

melhores de cada capital. Os
clientes que votaram também
concorreram a um jantar com
acompanhante no restaurante
mais bem pontuado da sua cidade.
Parceiro da Angus Beef
Week desde sua criação, o
Canal Terraviva destaca sua
relação com o campo e o desenvolvimento da pecuária. “É
um projeto muito importante
porque traz a excelência do
agronegócio para o dia a dia
do consumidor de importantes
capitais brasileiras”, destacou
Cristina Bertelli, Agro Intelligence Leader do Canal Terraviva.

O premiado em Curitiba, do Madero Prime

Participantes da Angus Beef Week
Em São Paulo: Varanda Jardins, Varanda Faria Lima, Varanda JK, La Caballeriza, Rubaiyat Faria Lima, A Figueira
Rubaiyat, Santo Dica, Meet The Meat, Cadillac BBQ, MariaLima Restaurante e Steak Store – Alphaville
Em Curitiba: Madero Prime Steakhouse, Madero Steak
House Batel, Madero Steak House Cabral, Madero Steak
House Champagnat, Madero Steak House Comendador, Madero Steak House Jardim Social, Madero Steak House Shopping Palladium Curitiba, Madero Steak House Shopping Pátio
Batel, Madero Steak House Shopping Estação, Madero Steak
House Shopping São José, Madero Steak House Aeroporto
Internacional Afonso Pena, Clube da Carne, Super Michel Supermercado, Auroke Casa de Carnes, Butcher CWB
Em Porto Alegre: Fazenda Barbanegra, Baro Experiência
Gastronômica, Casa de Carnes Mercado Ferrari, Barranco
Churrascaria.

Solidariedade no Mestres Assadores
Em sua quinta edição, num
sucesso crescente, o Concurso
Mestres Assadores reuniu este
ano mais de duas mil pessoas na Praça Japão, em Porto
Alegre, RS, no dia 9 de novembro. Foram 40 competidores
na preparação dos melhores
cortes de carne Angus certificada - 32 homens e oito mulheres - no comando dos assados, que foram avaliados por
nove jurados. E o evento, além
de promover a já famosa carne Angus, teve como objetivo
maior a solidariedade: novamente arrecadou recursos da
ordem dos R$ 20 mil para o
projeto social WimBelemDon,
que através do tênis, reintegra
crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social.
Na disputa feminina, a vitória foi para a assadora Daniele
Calliari Caleffi. E Milena Bottin Pereira é a vice-campeã.
“Eu topei o desafio na cara e
na coragem. Nunca tinha assado na vida, mas sempre ob-

servei meu marido. E na hora
da competição, a adrenalina
foi a mil e acabei me sobressaindo”, contou Daniele.
Na categoria masculina, os
principais comentários dos jurados foram para o campeão
Carlos Gueller, e para o vicecampeão João Batista Mello.
Para o organizador do evento
Roberto Majo de Oliveira, proprietário do restaurante Fazenda Barbanegra, em Porto
Alegre, a inclusão de churras-

queiras na competição surgiu
como ótima solução devido a
falta de espaço na praça, que é
um local público. “Nosso evento é voltado especialmente às
famílias, e notamos um interesse crescente do público feminino interagindo nesse tipo
de concurso”, ressaltou Bebeto, como é mais conhecido.
Para a gerente nacional
do Programa Carne Angus
Certificada, Ana Doralina Menezes, que integrou o quadro

Com 40 competidores,
Concurso Mestres
Assadores rendeu R$
20 mil para o projeto
WimBelemDom

de uma vila próxima tentando
jogar com raquetes improvisadas. Hoje no mesmo local fica
a WimBelemDon, da qual ele
é fundador e atual superintendente.
Ali, com uma equipe de
professores e voluntários, são
atendidos 180 crianças a partir dos 6 anos de idade, sempre
no contraturno escolar. Além
dos jogos de tênis, a ONG oferece alimentação e oficinas de
cinema, arteterapia, meditação,
yoga, alfabetização e muito
mais. Se mantém com doações
O tênis do bem
Localizada no bairro Be- e durante o ano participa e prolém Novo, na zona sul de Porto move eventos como o Mestres
Alegre, a ONG WimBelemDon Assadores e alguns deles como
já tem 19 anos de atividades. o Rolando Arroz, que tem a
Nasceu da ideia de um jor- presença expontânea de connalista, repórter fotográfico vidados especialíssimos, como
que por mais de três décadas os supercampeões de tênis Ferrealizou coberturas de impor- nando Meligeni, Thomas Koch,
tantes eventos ligados a tê- Lucas Arnold e outros. “São
nis nacional e internacional. eventos criativos que ajudam
Marcelo Ruschel ia passando na manutenção da entidade e
por um local no Belém Novo oportunizam atividades sempre
e avistou uma cancha de tênis novas aos educandos”, sintetiza
abandonada, com uns garotos Marcelo.

de jurados, a participação da
Angus na competição visa o
apoio social a uma instituição
reconhecidamente séria e a
proposta de realizar um evento diferenciado e atrativo com
muita carne de qualidade. Segundo Bebeto, a parceria com
a Angus já vem de longa data.
“Sempre buscamos realizar
eventos com a parceria dos
melhores produtos e a carne
Angus entra nessa proposta
como um grande diferencial”.
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Como produzir a melhor carcaça?
o sucesso da estratégia da Angus na promoção desses eventos técnicos por todo o Brasil.
Segundo a técnica, este ano
tivemos carcaças de excelente
terminação, com alta padronização e animais extremamente
jovens.

O

s Concursos de Carcaças organizados pela Associação Brasileira de
Angus juntamente com os frigoríficos parceiros do Programa Carne Angus Certificada,
visam mostrar aos produtores
e ao mercado o potencial carniceiro da raça, evidenciando
a qualidade do trabalho dos
pecuaristas, que a partir do
uso da melhor genética em cruzamentos traçam estratégias
para aprimorar cada vez mais a
terminação dos animais e acabamento de carcaças. "Além de
mostrar as características e os
excelentes resultados, que vêm
sendo superados a cada ano, a
meta também é promover a integração entre os pecuaristas
e a troca de informações entre
criatórios", observa a gerente
nacional do Programa Carne
Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, que está bastante
satisfeita com a qualidade observada nos concursos realizados em 2019, o que comprova

O que diz um especialista
Mas além da publicarmos
os resultados dos últimos concursos, fomos ouvir um produtor considerado modelo na
preparação de animais para
concursos de carcaças, uma
vez que foi vencedor em sete
desses concursos, seis no frigorífico Marfrig e um no frigorífico Silva, sempre com Angus
definido.
Tudo começa anos atrás,
com a formação de um plantel
de alta qualificação genética.
Hoje é até mais rápido em função das tecnologias disponíveis,
mas ainda leva alguns anos...
Somado a isso vem o básico da
pecuária de qualidade: genética, alimentação e sanidade. E
junto o manejo e, importante, o
feeling do criador, fundamental
na hora da seleção, de separar o
joio do trigo.
Quem faz essa síntese para
começar a descrever como alcançar a produção de carcaças
superiores é o destacado cria-

Fotos: Eduardo Rocha/Angus

Joaquim Mello

dor de Angus e ex-presidente
da Associação Brasileira de
Angus Joquim Francisco Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, que à frente da
tradicional Estância Santa
Eulália, de Pelotas, RS, ganhou fama especialmente pela
produção, ano após ano, de excelentes e diferenciados touros,
e que por sucessivas vezes ven-

machos ao ano, os nascimentos
em sua propriedade ocorrem
na Primavera, em outubro. Em
maio já é inverno e a bezerrada
vai para a pastagem de azevém,
com suplementação de milho
moído para todo o lote. A suplementação é fundamental e
outros bons criadores também
a fazem com rações balanceadas.
No verão vão para o campo nativo, lá por outubro, e no
final de abril, ao sobreano, são
selecionados os terneiros que
vão participar do concurso de
ceu os concursos de carcaças carcaça. Esses animais voltam
promovidos de forma pioneira para a pastagem de azevém e
no Brasil pela Associação Bra- são suplementados com milho
sileira de Angus.
por quatro meses, e já estão
Perguntamos a ele como se prontos para o concurso de
faz para vencer concursos de carcaças.
carcaças. E fica aqui a obser“É de suma importância ter
vação que por certo não é atra- uma equipe de campo experivés de uma reportagem que se mentada, e na hora da seleção
vai aprender a produzir – nos- o criador tem que ter feeling
sa missão é de chamar a aten- para escolher os animais cerção para detalhes importantes tos”, acrescenta o selecionador.
do tema.
Joaquim Mello, a partir de sua
Bem, conforme o criador, enorme experiência de campo,
formada a base genética da afirma que todas as tecnologias
criação e contando com uma disponíveis de avaliações são
equipe preparada, a escolha importantes. Mas o vistaço, o
da novilhada para participa- olho treinado do criador, tanto
ção num concurso de carcaças no acompanhamento da prepacomeça muito antes do evento. ração quanto na hora de apartar
Segundo Joaquim Mello, que os novilhos que vão ao concurso
produz em média 600 terneiros é mesmo fundamental.

Uma prova do potencial catarinense
A quarta edição do Concurso de Carcaças Angus do Frigorífico Verdi, realizado dia 29
de novembro em Pouso Redondo, SC foi bastante concorrida.
A disputa contou com nove
propriedades da região e teve
183 animais abatidos. O sítio
Nossa Senhora Aparecida, de
Curitibanos, SC, foi o campeão
entre os machos, feito conquistado pela propriedade no ano
passado na categoria de fêmeas. Nesta edição, a vitória veio
com o lote 09, que teve peso
médio de 295,05 kg e alcançou
88,88 pontos. Para o proprietário, criador Cleiton Zager, o
resultado é fruto do trabalho
realizado ao longo dos anos

dentro do sítio. “Genética e alimentação são o segredo para
um bom acabamento da carcaça”, apontou o criador.
A segunda colocação nos
machos ficou com o lote 11, do
criador Roberto Natter, que obteve 84,09 pontos e peso médio
de 296,047 kg. Na categoria
fêmeas, o lote 12, também de
Roberto Natter, conquistou o
Foto: Eliane Dzyekanski /Angus

primeiro lugar da disputa com
69 pontos e peso médio de
226,2 kg. O lote 10, do criador
George Thaler, ficou com a segunda posição, com 68,25 pontos e peso médio de 237,52kg.
Para o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, a
prova ressaltou a qualidade
dos animais no que se refere à
genética, acabamento das car-

caças e confinamento. “Quem
trabalha com Angus no Brasil
tem a certeza de ter animais
com ótimo acabamento”, enfatizou o dirigente. Na mesma
linha, a gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
observou que esta edição do
concurso teve lotes bastante padronizados. “Os animais
abatidos eram extremamente
jovens, pesados e bem acabados, mostrando todo o potencial da raça e tornando a
disputa bastante acirrada com
uma diferença de poucos pontos, principalmente entre as
fêmeas”, destacou.
A novidade deste ano é

que o Concurso de Carcaças
do Frigorífico Verdi premiou
também novos produtores que
enviaram lotes para participar da disputa. O criador Idair
Marcos Vion foi agraciado
com o Prêmio de Lote Principiante, com o lote 02, que obteve peso médio de 289,95 kg.
O resultado, segundo a certificadora de carne Angus do Frigorífico Verdi, Gabriela de Menezes, foi acima da expectativa
e demonstra a evolução do estado catarinense na criação da
raça Angus. Participaram do
concurso os municípios de Videira, Rio das Antas, São Bernardino, Herval d’Oeste, Curitibanos e Treze Tilias.
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Maragogipe é hepta em Bataguassu
venceu com o lote 3 ao atingir
352,1 quilos, 56,3% rendimento de carcaça e 100 pontos. A
Fazenda Dois Irmãos, de Naviraí, MS, conquistou o segundo
lugar com o lote 16 e escores
de 268,11 quilos e 93,5 pontos.
A disputa também foi marcada
pela estreia da Fazenda Royal,
ela sétima vez consecuti- de Paranaíba, MS, na competiva a Agropecuária Mara- ção. A propriedade do criador
gogipe, de Itaquiraí, MS, Rodrigo Rodrigues de Mello
conquistou o título de campeã conquistou o título de lote reno concurso de carcaça de Ba- velação nas fêmeas com 81,5
taguassu (MS). A prova, con- pontos.
siderada a maior do gênero no
“Esse concurso nos mostra
País, foi realizada no dia 30 de que o animal cruza Angus com
outubro na planta do frigorífico manejo nutricional adequado e
Marfrig, contou com 863 ani- genética selecionada não tem
mais de 11 produtores.
limites para ganho de peso e
A vitória entre os machos qualidade. Atingimos uma méfoi conquistada pelos animais dia histórica, abatendo bezerros
do lote 1, que obtiveram média com peso de touros”, ressaltou
de 418,7 quilos, rendimento o técnico do Programa Carne
de carcaça de 57,7% e pon- Angus Certificada de Bataguastuação máxima (100 pontos). su, Vinicius Peron, lembrando
Em segundo lugar, ficou a Fa- que machos de 14 meses atinzenda Rancho Alegre, de Três giram média de 28@ e fêmeas
Lagoas, MS, que arrematou o de 24@.
título com o lote 7, média de
Com a vitória, o criador
324,67 quilos e 81,47 pontos. Wilson Brochmann consolidaNas fêmeas, a Maragogipe se como referência absoluta

P

prazer, avaliando o uso de cada
touro”, salientou. Por último,
mas não menos importante,
está a questão sanitária e nutricional, processo essencial para
garantir a apresentação de animais com alto acabamento de
gordura e peso uniforme no frigorífico como visto este ano em
Bataguassu. “O que levamos
ao concurso é uma amostra do
que temos em nosso rebanho”,
frisou o pecuarista. O segredo
da nutrição desses campeões,
assegura Brochmann, é a gana produção de carcaças meio- rantia de desmame de terneiros
sangue Angus de alta qualidade. acima dos 300 quilos e entraSegundo ele, o resultado advém da direta no confinamento com
de três importantes pilares que auxílio de creep feeding e ração
sustentam o rebanho da Ma- à base de silagem de milho, faragogipe. Em primeiro lugar, relo de amendoim, milho moído
cita o uso de matrizes Nelore e núcleo proteico.
Apesar do heptacampeonaselecionadas por um programa de melhoramento eficiente, to, Brochmann garante que a
trabalho que é desenvolvido em Maragogipe busca, a cada ano,
parceria com a DeltaGen. Em bater seus próprios resultados.
segundo, a escolha criteriosa Segundo ele, em 2019, os anido sêmen Angus para insemi- mais que integraram os lotes
nação, análise feita pelo pró- campeões do concurso chegaprio criador por meio de DEPs ram a Bataguassu com os mese indexadores. “É um processo mos 14 meses, mas 60 quilos
criterioso e que faço com muito acima do peso vivo obtido nas

Foto: Leandro Menezes/Angus

fêmeas em relação a 2018 e
80 quilos nos machos. “Estamos sempre buscado subir a régua, superando nossas próprias
marcas com base nesses três
pilares da criação”, avalia.
Para o técnico Maychel
Borges, coordenador regional
do Programa Carne Angus
Certificada, a conquista da
Maragogipe resulta do controle perfeito que o criador tem do
seu plantel. “Ele sabe alinhar
muito bem a escolha da genética com o protocolo nutricional.
Isso faz com que a propriedade
apresente números impressionantes a cada ano”, diz. Segundo Maychel, o Mato Grosso do
Sul sempre foi um estado que
se preocupou muito com a qualidade da carne produzida, e a
Angus se insere nesse contexto como uma ferramenta para
tornar a carne sul-mato-grossense uma das mais apreciadas
pelo consumidor de cortes de
qualidade. “Esse estado é um
dos que mais usa genética Angus, levando maior rentabilidade ao produtor rural”, afirma
o técnico.

No Silva, acabamento e padronização
“Animais extremamente jovens, padronizados, bem acabados e com desenvolvimento muscular, o que representa maior
rendimento e cortes de qualidade”. Esta foi a avaliação da
gerente nacional do Programa
Carne Angus Certificada para
as carcaças que disputaram as
duas etapas do Concurso de
Carcaças desenvolvido e, duas
etapas no Frigorífico Silva, em
Santa Maria, RS. Para veterinária Ana Doralina Menezes, foi
uma grande satisfação perceber,
na prática, o quão rentável a
raça Angus pode ser em diferentes sistemas produtivos.
Em dois tempos
Com duas etapas e 390 animais abatidos (a competição
iniciou em julho de 2019 com
sua primeira fase), o Concurso
de Carcaças Angus do Frigorífico Silva, cuja última etapa foi
realizada em 6 de dezembro,

na planta de Santa Maria, elegeu a Agropecuária Ribeirão, de
Chapada, RS, como vencedora
nas categorias Macho e Fêmea
Angus definido. As duas etapas
somaram 16 lotes participantes de nove propriedades. Nos
machos, o primeiro lugar ficou
com o lote 8, que marcou 96,81
pontos com média de 290,21 kg.
Já as fêmeas vencedoras foram
do lote 7, com 92,25 pontos e
média de 260,95 kg. O lote dos
machos contou com 22 animais
e o das fêmeas, 20.
Para o produtor Douglas
Rietjens, da Agropecuária Ribeirão, o reconhecimento trazido pelo concurso veio para incentivar ainda mais o trabalho
da equipe da propriedade. Para
ele, o investimento em genética é
o grande diferencial. “Não olhamos os custos. Priorizamos o
melhor. Essa é a melhor fórmula para vencer e lucrar”, afirma
Rietjens.

Fotos: Divulgação/Angus

Douglas Rietjens, da Agropecuária Ribeirão

Já na categoria Cruza Angus, a Agropecuária Nemitz, de
Manoel Viana, RS, conquistou
o primeiro lugar com o lote 9,
formado por 25 animais, que
marcaram 88,53 pontos e média
de 251,66 kg. Segundo a sócia
da propriedade, Carla Nemitz, o
prêmio é resultado de um trabalho que busca incansavelmente
a qualidade na raça. “É o reconhecimento dos investimentos
em genética, acabamento, manejo e nutrição”, afirmou.
O diretor do Frigorífico Silva,
Ivon Silva, diz que o concurso

Carla Nemitz, da Agropecuária Nemitz

deste ano aumentou a animação
de todos para a próxima edição,
que deve fortalecer ainda mais
a relação dos produtores com o
frigorífico. “O novo formato foi
positivo e a qualidade dos animais que recebemos também foi
bastante elevada”, observou.
Por que duas etapas?
Conforme explica Ana Doralina, “até o ano passado (2018)
o concurso era realizado em
setembro, no pós Expointer, que
sempre é um período complicado, pois é o pico da oferta de

gado, e consequentemente com
a valorização em queda. Assim,
na tentativa de beneficiar mais
produtores (os que conseguem
aprontar o gado bem no cedo,
em julho, e os que tiram o gado
bem no final da pastagem, em
dezembro), se optou por fazer
a competição em duas etapas”.
E segundo ela, a estratégia foi
vencedora e a meta plenamente atingida, porque foram com
390 animais abatidos, contra
pouco mais de uma centena de
animais no concurso de uma só
etapa de 2018.
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Os vencedores de Rio Preto
Fotos: Divulgação/Angus

A

Fazenda Fumaça, de Paranapanema (SP), foi a
grande vencedora da 57ª
Expo Rio Preto, em São José do
Rio Preto, interior paulista, arrematando o chamado duplex. O
touro Rock FIV893 da Fumaça,
Terceiro Melhor macho em Avaré 2019, foi o Grande Campeão
de machos. Nas fêmeas, Ranya
FIV930 da Fumaça, do mesmo estabelecimento, foi Grande
Campeã.
O Reservado de Grande Campeão macho foi Coach TESM064
Impavido de São Marco, da Fazenda São Marco, de Itapeva,
SP. O Terceiro Melhor macho foi
Brinde Terras São José FIV072,
do criador Paulo Sérgio Vianna,
Fazenda Terras de São José, de
Potirendaba, SP.

Ainda nas fêmeas, PWM Alina TEICB2485 Erica, do criador
Paulo de Castro Marques, da
Casa Branca Agropastoril, Silvianópolis, MG, foi a Reservada
de Grande Campeã. A fêmea já
havia recebido o mesmo prêmio
na Expointer e em Avaré este
ano. Já a Terceira Melhor Fêmea
foi Carol TESM032 Candelero
de São Marco, de propriedade da
Fazenda Reunidas Pansul Ltda.
Terras de São José na
estreia de Ultrablack
A exposição também marcou o primeiro julgamento de
rústicos Ultrablack em Rio Preto. Os animais do criador Paulo
Sérgio Vianna, da Fazenda Terras
de São José, levaram as principais premiações da categoria,

Deu São Bibiano
em Uruguaiana

Foto: Elder Filho/Angus

Durante a 83ª Expofeira de Primavera de Uruguaiana, a cabanha
São Bibiano, de Antônio Martins Bastos Filho, fez o chamado “dublê”, com o Grande Campeonato nos machos e nas fêmeas. O Grande
Campeão foi o touro São Bibiano Lider 7995, filho do touro São Bibiano Lider TE7327 e da matriz São Bibiano Daddy 7020. A Grande Campeã foi São Bibiano Erica 7864 (filha do touro PVF Insight
0129 e da matriz São Bibiano Erica 7388), enquanto a Reservada de
Grande Campeã foi Bibiano Lady Goshawk 7894.
Complementando a premiação nos machos, o Reservado de Grande Campeão foi Carumbe Red Brigadier R1, de Ricardo Bastos Tellechea, da Cabanha Juquiry, de Uruguaiana. Já o Terceiro Melhor
Macho foi Insight 3188 Tellechea, da Cabanha do Posto, de Sérgio
Bastos Tellechea. Nas fêmeas, o terceiro lugar ficou com o criador
Ricardo Bastos Tellechea, com Carumbe Black R4 Pepita K4ear.
O inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus, Renato Paiva, destacou o padrão dos animais que estiveram na feira, sobretudo
dos grandes campeões. “O terneiro Grande Campeão é um animal que
promete. Muito bem estruturado e de boa cobertura muscular para
a idade dele”, afirmou Paiva. O técnico também destacou a Grande
Campeã da São Bibiano, que, segundo Paiva, segue o padrão da fêmea
premiada este ano na Expointer.

Grande Campeã

com a Dupla Grande Campeã de
machos (tats. FIVUB20 e FIVUB14), a Dupla Reservada de
Grande Campeã de machos (FIVUB21 e FIVUB19), o Melhor
Macho Ultrablack (Bangalo FIVUB14 Terras de São José) e a
Dupla Grande Campeã de fêmeas
(tats. FIVUB10 e FIVUB09).
A Melhor Fêmea Ultrablack

Reservada de Grande Campeã

foi Rio Grande Joyce FIVAU053,
da Fazenda Serra da Canastra,
de Delfinópolis, MG, de Rodrigo Garcia Mansur. As matrizes
de tatuagens FIVAU053 e FIVAU050, da mesma propriedade,
levaram o prêmio pela Dupla Reservada de Grande Campeã.
O responsável técnico pela
participação da raça na feira e

inspetor técnico da Associação
Brasileira de Angus Rednilson
Gois, avaliou o evento como um
grande sucesso. “Muitos criadores vieram a São José do Rio
Preto para saber sobre a raça,
a tecnologia do cruzamento e
como usar a genética Ultrablack nos seus rebanhos”, afirmou
Redão.

Farm Show Dom Pedrito
A Fazenda da Barragem,
de Francisco de Paula Cardoso Júnior e filhos, conquistou o
grande campeonato de machos
PO durante a 86ª Exposição
Agropecuária de Dom Pedrito,
a Farm Show. Do trio de tatuagens G483, G432 e G407, dois
exemplares são touros jovens.
O touro Redbar V23 Bar EXT
G432 Net Worth, do mesmo
trio, foi o melhor rústico da categoria.
Na competição de machos
PC, o Trio Grande Campeão foi
da Agropecuária Quiri, pelos
animais X36, X27 e X22. A

propriedade de Leonildo Anor
Pötter, de Dom Pedrito, também venceu pelo Trio Reservado (tats. X201, X126 e X28)
e com o Melhor Rústico (Quiri
X27).
O Terceiro Melhor Trio PC
ficou com a Estância Santa
Thereza, também de Dom Pedrito, dos criadores Zilah Bastos Pires e José Roberto Weber, pelos touros de tats. 3302,
3286 e 3275. Já o Melhor
Rústico PC foi o animal Quiri
X27, da Agropecuária Quiri.
O inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus

Fábio da Silva Azeredo, responsável pelos julgamentos,
salientou a qualidade dos animais “excepcional, como de
praxe”. Azeredo destacou a
superioridade do trio Grande
Campeão PO e dos grandes
campeões PC, que já haviam
sido destaque na Expofeira de
Bagé este ano.

Boviexpo Chapecó
Um total de 48 animais de
quatro expositores participaram
da primeira edição da Boviexpo,
realizada de 7 a 10 novembro em
Chapecó, SC. O experiente jurado e técnico da Angus, Antônio
Francisco Chaves Neto, apontou
como grande campeão o touro
BF Itanhomi da Brasil Florestal
TE653, apresentado pela Brasil
Florestal, de Nivaldo Dzyekanski,
de Itaiópolis, SC. O estabelecimento fez a dobradinha nos
machos, já que o Reservado de
Grande Campeão foi BF Kauã

da Brasil Florestal MN816. O
terceiro melhor macho foi 685
Priority da Fazenda Água Boa,
propriedade de Nelson Serpa em
Campos Novos, SC.
Entre as fêmeas, a Cabanha
Floripana de Stephany Martins
Melo dos Santos, Urupema/SC,
obteve o grande campeonato com
Floripana TEI266 Bismarck. A
reservada de grande campeã é
TE 317H da 3 Marias – Bismarck da 3 Marias Agronegócios,
propriedade de Dorival Carlos
Borga, Videira, SC. Já a matriz

Renascença 708, da Fazenda
Água Boa, foi a terceira melhor
fêmea. “Com prenhez avançada,
a vencedora se apresentou muito
bem”, destacou Toninho.
Leilão
A Expofeira de Chapecó foi
encerrada com um remate que
leiloou diversos animais. Entre
eles, dois touros do criador Nelson Serpa, comercializados pela
média de R$ 17,71 o kg/vivo, adquiridos por Vani Donini e Ricardo Lunardi.
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Os destaques da Feapec

D

e 28 a 29 setembro, a raça
Angus foi estrela da 69ª
Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul (Feapec). Tendo
como jurado o uruguaio Diego
Albanell, o evento teve a presença de cinco trios rústicos de cinco
expositores. O Trio Grande Campeão PO (tats. TE201, TE208 e
TE218) foram expostos pela Cabanha Seival del Toro, do criador
Luis Henrique Sesti, que também
ganhou o prêmio de melhor rústico, com o exemplar TE218. Já
o Trio Reservado da mesma categoria foi para a Estância do
Chalé, do criador Jorge de Lara
e Outros, com os animais de tats.
V844, V867 e V827.
Entre os machos PC, o vencedor foi a Cabanha Madrugada,
de Vinicius Só Porto, também de
Cachoeira do Sul, com os exemplares de tats. 485, 490, 496.

Fotos: Divulgação/Angus

O Trio Reservado ficou com a
Estância do Chalé (tatuagens
V872, V835 e V825). O melhor
rústico PC foi Chalé V835. O terceiro melhor trio PC ficou com a
Fazenda Cerro da Vigia, do criador Luiz Rogério Carvalho Gomes – tats. 715, 730 e 720.
O julgamento também marcou a primeira avaliação de Ultrablack na expofeira. O prêmio
foi para a Estância do Chalé, de
Cachoeira do Sul (RS), que ven-

ceu com o melhor trio (tatuagens
A01, 019 e A20), tendo o Chalé
UB A01 avaliado como o melhor
exemplar.
R$ 160 mil em Leilão
Com faturamento de R$
161 mil, média de R$ 8.500
nos touros Angus, o leilão promovido pelo Núcleo Centro Angus durante a Feapec vendeu
50% dos exemplares colocados
em pista.

Zambeze e Formosa em Caçapava
A Fazenda Zambeze, de São
Sepé, RS, liderou o Grande Campeonato de rústicos PO durante
a 84ª Expofeira Agropecuária
de Caçapava do Sul. Os animais
de propriedade de Manuel Isaac
Arrais e Irene Arrais foram destaque como Trio Grande Campeão (tats 841, 837, 822), Trio
Reservado (tatuagens 782, 784
e 786) e Terceiro Melhor Trio
(tatuagens 805, 803 e 36TE).
O touro Mia 837 Regard foi o
melhor rústico PO.
Na disputa entre os machos
PC, o Grande Campeonato foi
para a Estância da Formosa,
pelo trio de tats. 1388, 1404 e
1412. O touro Formosa 1404,
também da propriedade de São
Gabriel, RS, foi o melhor rústico entre os machos PC. O Trio
Reservado é o composto pelos

animais de tats. 115, 98 e 96,
da Fazenda Sinuelo, de Aceguá,
RS. Já o Terceiro Melhor Trio
ficou com a Cabanha Novos
Tempos, de Caçapava do Sul,
pelos touros tats. 81, 75 e 76.
O jurado e integrante do
Conselho Técnico da Associação
Brasileira de Angus Leandro
Hackbart destacou a “qualidade elevada” dos exemplares que
viu em pista. E indicou, em especial, o trio Grande Campeão PC.
“São animais de excelente selo
racial, que respondem ao que
se procura dentro da avaliação
genética e em condições de competir em exposições pesadas”,
avaliou Hackbart.
A inspetora técnica da Associação Brasileira de Angus
Ana Paula Neves disse que o
nível nas pistas de Caçapava

do Sul é uma tradição. “A exposição vem mantendo o nível
todos os anos. Sempre se espera animais bem preparados,
muito bem equilibrados de
fenótipo e de conformação”,
avaliou.
A participação da raça na
feira fechou com remate. Foram
vendidos 21 touros, com a média
final de R$ 7.611,00.

Santana do Livramento
O trio da Estância da Serra,
de Eduardo Tonet Ferreira, foi o
Grande Campeão de machos PO
na 81ª Expofeira de Santana
do Livramento com os animais
de tats. 4177, 4191 e 4211. A
propriedade também venceu no
Melhor Rústico PO individual,
com o touro tat. 4311. O trio
Reservado de Grande Campeão
(4325, 4313 e 4331) ficou com
a Estância Cantagalo, de Carlos
Eduardo T. Ferreira.
Entre os machos PC, o

grande campeonato foi para a
Estância Sociedade, de Elizabeth
Linhares Torelly, pelo trio G851,
G847, G877, ficando o animal de
tat. G847 como o Melhor Rústico PC.
Remate
Os remates da raça tiveram
pista limpa. O leilão Touros da
Fronteira vendeu 106 animais,
com média de R$ 9.700,00 nos
touros PO e de R$ 9.000,00 nos
touros PC. Já o remate Parceria
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Genética comercializou 121 animais da raça, com média de R$
8.953,85 nos machos PO, de R$
7.786,57 nos machos PC, e de
R$ 3.556,23 nas fêmeas PO e de
R$ 3.520,00 nas fêmeas PC.
A criadora Elizabeth Torelly,
que também é presidente do Núcleo de Criadores de Angus de
Sant’Ana do Livramento, comemorou os resultados da exposição. “Foi uma feira muito boa,
que superou nossas expectativas
de vendas”, afirmou.

Bagé valoriza
rústicos
A tradicional Exposição de
Bagé, RS, entre 10 e 14 de Outubro, também contou com a
raça Angus, tendo como jurado
Fernando Severo, que avaliou
20 trios de seis expositores. Entre os machos PO, o Trio Grande Campeão foi apresentado
por Zélio Teixeira Dias, Fazenda Ouro Preto, de Pedras Altas,
RS, tats. 1044, 1048 e 1040. O
Trio Reservado de Grande Campeão pertence à PAP Lagoa
Preta, Fazenda Stana Maria
da Lagoa Preta, de Dom Pedrito, RS, com os animais de tats.
2329, 2303 e 2323. O terceiro
melhor trio PO ficou com Francisco de Paula Cardoso, Fazenda da Barragem, de Dom Pedrito, RS, com os animais de tats.
G483, G440 e G407. O Melhor
Macho PO, Fazenda Ouro Preto, Ouro Preto 1048 Bismarck,
integrante do lote grande campeão.
Nos animais PC, a Agropecuária Quiri, de Leonildo Anor
Pötter, Dom Pedrito, RS, apresentou o Trio grande Campeão,
com os animais de tats. X36,
X27e X22. O Trio Reservado de
Grande Campeão foi da Parceria Agropecuária Jacintho Cantão, Estância Formosa, de Aceguá, RS, com os animais de tats.
726, 666 e 592. O terceiro melhor trio Macho PC ficou com
Zélio Teixeira Dias, Fazenda
Ouro Preto, Pedras Altas, RS,

com os animais de tats. 232,
223, 205 e 194. O melhor Macho PC foi Quiri X22, integrante do lote Grande Campeão, da
Agropecuária Quiri.
Nas fêmeas PO, o Trio
Grande Campeão ficou com
João Honório Teixeira Dias e
Honório Chaves Dias, Fazenda Sinuelo, Aceguá, RS, com
os animais de tats. 532, 530
e 527. O Trio Reservado de
Grande Campeão ficou com
Zélio Teixeira Dias, Fazenda
Ouro Preto, de Pedras Altas,
com os animais de tats, 1039,
1035 e 1033. A melhor fêmea
rústica PO foi Outro Preto
1033PO Bismarck, do criador
Zélio Teixeira Dias, integrante
do lote reservado.
Por último, nas fêmeas PC,
o Trio Grande Campeão foi da
Parceria Agropecuária Jacintho Cantão, Estância Formosa,
Aceguá, RS, que apresentou
os animais de tats. 885, 853 e
792. O Trio Reservado também
foi apresentado pela Parceria
Jacintho Cantão, com os animais de tats. 838, 783 e 758.
O Terceiro Melhor Trio PC ficou com Zélio Teixeira Dias,
Fazenda Ouro Preto, Pedras
altas, RS, com os animais de
tats, 210, 202 e 172. A melhor
fêmea PC foi Cantão 885, integrante do lote Trio Grande
Campeão, Parceria Agropecuária Jacintho Cantão.

Campeões de Alegrete
Em um clima de muita chuva, a raça Angus fez bonito na pista
da Expofeira de Alegrete, RS. A jurada Ana Paula Neves definiu
como Grande Campeão PO lote pertencente à Cabanha da Barragem, de Ricardo Macedo Gregory, de Quaraí, RS (box 1038), tats
878, 888 e 892. Já o Reservado de Grande Campeão foi da Estância Guarita, de Adriano Servelo, box 1031, de Alegrete, RS. O melhor rústico PO foi apresentado pela Cabanha Barragem, tat. 915.
A Fazenda Santa Rita do Ibicuí, de Antônio Siqueira e Adalberto
Siqueira levou o melhor lote Angus PC com o box 1037, tats
C07, C21 e C22. O melhor touro rústico saiu deste trio, tat. C21.
O Lote Reservado de Grande Campeã foi o box 1040, da Cabanha
da Barragem.
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Soldera e Recalada
faturam em Pelotas
A

Cabanha Recalada, de
Capão do Leão, RS, liderou a disputa de rústicos
durante a 14ª Exposição Angus
de Pelotas, de 7 a 13 de Outubro, durante a 93ª Expofeira
de Pelotas (RS). O jurado Aldo
Tavares avaliou 25 trios pertencentes a 10 Expositores.
A propriedade de Fábio Ruivo venceu o trio grande campeão de machos PO com o trio
de tats. 84, 80, 78. A Recalada ainda arrematou o terceiro
melhor trio, de tats. 161, 168,
163, e o melhor rústico (Recalada 152 Domitila Renown)
da competição. O trio reservado foi para a Estância Santa
Eulália, de Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção
Mello, pelos touros 1381, 1375
e 1372.
O criador Fábio Ruivo co-

memorou a vitória, considerando que Pelotas é conhecida por
ter uma pista de peso: “Ficar
em 1º entre criatórios tão tradicionais é muito gratificante”,
afirmou.
Entre os machos PC, vitória
da Estância Tradição, da Parceria Rotta Assis, de Santa Vitória
do Palmar, RS. A propriedade
faturou o trio grande campeão
(tats. 2450, 2408, 2400), o terceiro melhor trio (tats. 2458,
2449 e 2439) e o melhor rústico (Tradição 2450). Já o trio
reservado ficou com a Estância
Três Marias, do criador Francisco Azambuja Amaral, pelo
trio tats. 259, 235 e 233.
Soldera vence
nas fêmeas
A Cabanha Soldera, de Panambi, RS, voltou a se destacar

na disputa entre as fêmeas. A
propriedade Irmãos Soldera
Agropecuária teve o trio grande campeã PO com as matrizes
TE7212, TE7191 e TE7190.
O trio de ventres já havia sido
premiado com o título na expofeira de São Francisco de Assis.
A Soldera ainda levou o melhor
rústico PC, com a vaca Soldera
7026 Direction, também premiada em São Francisco.
Ainda entre as fêmeas PO,
o Trio Reservada ficou com a
Fazenda Santa Eulália, de Pelotas, pelos ventres 1412, 1409
e 1386. A melhor rústica foi a
matriz Santa Eulália Candelero
1386, também da propriedade
de Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello. A
Cabanha Recalada conquistou
o Terceiro Melhor trio (190,
165 e 169).

São Francisco de Assis
supera expectativas
O jurado Ignacio Tellechea
julgou 25 trios apresentados
por quatro criadores na 43ª
Expofeira de Primavera de São
Francisco de Assis, nos dias 2 e
3 de Outubro. A AgroNemitz, de
Manoel Viana, RS, foi agraciada
com o prêmio mérito genético,
que condecora o maior Índice
Final dos reprodutores em julgamento, entre machos e fêmeas, com os animais de tatuagens
TE416 e TE459, respectivamente. Além disso, a propriedade teve o Trio Grande Campeão
nos machos PO, com os touros
tats. 419, TE416 e TE407. A
AgroNemitz ainda venceu o Terceiro Melhor Trio (tats. TEI391,
TEI369 e TEI350) e o melhor
exemplar rústico PO, com o
touro Progresso TE416. O Trio
Reservado PO ficou com a Cabanha Santo Antão, de Alegrete, RS, que levou o título pelo
trio de tatuagens 1056, 1052 e
1043.
“O resultado nos deixa muito satisfeitos. É um reconhecimento por animais muito bons
e bem avaliados no Promebo”,
comentou o diretor da AgroNemitz e vice-presidente Técnico

da Associação Brasileira de Angus, Márcio Sudati.
Na competição entre machos
Puros Controlados (PC), o Trio
Grande Campeão ficou com a
Cabanha Soldera, de Irmãos
Soldera Agropecuária, Panambi
(RS), pelos animais 7346, 7030
e 7006. Santo Antão levou os
demais prêmios da categoria,
com o Trio Reservado (SA1131,
SA1129 e SA1116) e o melhor
exemplar rústico PC, com o touro Santo Antão SA1116.
O inspetor técnico da Angus
José Nei Correa Severo destacou a participação da raça na
feira, salientando a presença de
animais PO. “A ideia era fechar
uma exposição nacional, e, com
25 trios, conseguimos”, ressaltou.
Soldera lidera
nas fêmeas
A Cabanha Soldera dominou
a premiação de ventres da raça
Angus PO e PC. A propriedade de Panambi foi a melhor na
disputa pelo Trio Grande Campeã PO (tatuagens TE7212,
TE7191 e TE7190) e no Melhor
Exemplar Rústico PO, com a
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Três Marias e Tradição
em Santa Vitória
A
Estância
Três Marias, do
criador Francisco
Azambuja Amaral, foi destaque
ao faturar o Grande Campeonato
de Machos PO
(tatuagens TE89,
TE39 e TE25) na 88ª Expofeira
Agropecuária, Comercial, Industrial e Artesanal de Santa Vitória
do Palmar, no Sul do Estado. O
touro TE39 foi o melhor macho
PO. O Reservado de Grande Campeão foi para a Fazenda Albardão,
do criador Carlos Inácio Tavalera
Campos, pelo trio de tats. 70, 68
e 60.
Na competição de rústicos PC,
o grande campeonato também
ficou com a Estância Três Marias (tats. TE89, TE39 e TE25).
A Estância Tradição, da Parceria
Rotta Assis, arrematou os demais
prêmios da categoria: Reservado
de Grande Campeão (tats. 2449,
2458 e 2439), Terceiro Melhor
Trio (2426, 2450 e 2408) e Melhor Rústico PC (Tradição 2450).
A Estância Tradição foi destaque também entre as fêmeas
PO, obtendo o grande campeonato com os ventres tats. TB186,
TB190 e TB184. A melhor fêmea

Fotos: Divulgação/Angus

rústica também saiu desse trio,
com a tatuagem TB184.
Entre as fêmeas PC, as grandes campeãs foram da Estância
Três Marias (tats. 274, 262 e
238). A propriedade também venceu com a melhor fêmea rústica (3
Marias 238 South Dakota).
“Em Santa Vitória do Palmar,
há reflexos de Pelotas, a maior
exposição de rústicos do interior
gaúcho. A qualidade é sempre excelente”, afirmou o inspetor técnico da Associação Brasileira de
Angus Fábio Azeredo, jurado da
exposição.
Leilão
A expofeira do município também contou com leilões. Os negócios foram além das expectativas
no remate Reserva Angus, chancelado pela Associação. A pista limpa
e ágil rendeu média de R$ 11,3 mil.
Já o remate Só Angus Mergulhão
teve média de R$ 8.676 na venda
dos touros.

Destaques em Jaguarão

vaca Soldera TE7191 Candelero. Já os prêmios de Trio Reservada (TE497, TE476 e TE464)
e Terceiro Melhor Trio (TEI487,
TEI474 e TEI454) ficaram com
a AgroNemitz.
Entre os ventes PC, só deu
Soldera. A propriedade venceu
em todas as categorias: Trio
Grande Campeã (7127, 7093 e
7026), Trio Reservada (8385,
8255, 8314) e Terceiro Melhor
Trio (7050, 7179 e 7246). Para
fechar, a propriedade ainda levou o melhor exemplar rústico
PC, com a vaca Soldera 7026
Direction.
Um dos proprietário da cabanha, Didi Soldera comemorou os
títulos. O criador atribuiu como
destaque a precocidade e a rusticidade dos animais. “São exemplares bem preparados para dar
sequência na genética que buscamos”, avaliou Soldera.

A Fazenda Três Irmãos, do
criador Joaquim Alfredo Dias de
Oliveira, faturou o Grande Campeonato de machos PO (tats.
J091, J085 e J084) na Expofeira de Jaguarão, no Sul gaúcho.
O melhor rústico PO saiu deste
trio e foi para o touro J085. Na
competição de machos PC, o trio
Grande Campeão (tats. TE321,
296 e 274) foi para a Cabanha
Santa Nélia, de Jaguarão. A
propriedade de Clóvis Teixeira
Gonçalves da Silva apresentou
também o Trio Reservado (tats.
TE423, 401 e 388) e o melhor
rústico com o touro Santa Nélia
TE321. O Terceiro Melhor Trio
(tats. 222, 218 e 216) foi para a
Agropecuária Rodeio das Coloradas, de Paulo Sérgio Fonseca
Neves, de Jaguarão.
Entre as fêmeas, o Grande
Campeonato de PO também foi
da Santa Nélia, pelos ventres 57,
47 e TE54. O melhor ventre rústico foi Santa Nélia 47, da mesma propriedade. Já a Agropecuária Rodeio das Coloradas ficou

com o Reservada de Grande
Campeã (tats. 186, 182 e 178).
A Santa Nélia levou, ainda,
trio Grande Campeã de fêmeas
PC (tats. 450, 471 e 468). A
melhor rústica foi Santa Nélia
450, deste lote.
O inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus e
responsável pela admissão dos
animais na expofeira Otávio
Sicco comentou sobre a qualidade dos touros na exposição.
“Os machos PC se destacaram
no julgamento, principalmente
pelo número de animais”, avaliou.
Leilão
A feira também teve leilões
da raça. O remate da Estancinha Santa Maria teve pista
limpa. Foram vendidos 34 machos – média de R$ 7.945,00,
e 100 vaquilhonas, média de
R$ 1.487,00. Já o leilão da
Cabanha Santa Nélia vendeu
26 machos, com média de R$
9.600,00, e 450 ventres, com
média de R$ 2.229,00.
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VPJ crava recorde
Fotos: Divulgação/Angus

O 22º Leilão VPJ Genética, realizado em 26
de outubro, em Jaguariúna, SP, alcançou
faturamento de R$ 3,2 milhões e cravou o novo
recorde de preço para touros Angus: R$ 150
mil, pagos por 50% do reprodutor MR Gar First
Light 279, pelo jogador de futebol e empresário
Luís Fabiano Clemente.

“É

o primeiro touro
Angus de linhagem
americana específica para marmoreio a entrar no
Brasil, que segue para a central de comercialização de sêmen Alta Genetics e deve vender milhares de doses de sêmen
para cruzamento e produção
de animais cruza Angus que
produzem a melhor carne premium do mercado”, identificou
o dono da VPJ Pecuária e promotor do leilão, selecionador
Valdomiro Poliselli Júnior. O
touro foi importado para produção de uma nova linhagem
Angus voltada para seleção
focada em marmoreio: a VPJ
Angus Marbling.
O pregão, realizado na famosa arena de rodeios Red
Eventos, de propriedade da
VPJ, foi marcado por recordes sucessivos de preços para
machos. Minutos antes, o touro VPJ Bonnus Decision FIV
1006 teve cota de 50% negociada por R$ 135 mil, marca
mantida apenas por alguns
minutos. O exemplar foi ad-

quirido pelo Grupo Frical, de
Cuiabá, MT, criatório que se
consolidou como maior comprador do leilão. “Estamos
querendo levar um pouco dessa
genética para o Mato Grosso”,
informou o empresário Flávio
Vargas.
A pista nervosa e muito
bem frequentada deu o clima
de todo o remate, que lotou a
pista e faturou R$ 1,99 milhão com a comercialização de
62,5 bovinos das raças Angus,
Brahman, Brangus e Ultrablack, numa alta de 45,36% em
relação ao obtido no evento
do ano passado. As médias
da Angus surpreenderam. Foram negociadas 14 fêmeas
por R$ 23.571, incluindo dois
exemplares Ultrablack, e 32
reprodutores provados no Promebo à média de R$ 34.894
– o maior preço médio da categoria no ano. Os touros de
central atingiram valorização
média de R$ 174.666,67. “Foi
um sucesso total que consagra nosso trabalho e mostra
que estamos no caminho cer-

to. Estamos trabalhando para
conseguir uma carne com mais
marmoreio, o que abre novas
possibilidades”, frisou Valdomiro Poliselli Júnior.
Sempre muito atuante e
participativo, o presidente da
Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, presente ao leilão, reforçou o trabalho diferenciado perseguido
pela VPJ Pecuária. “Valdomiro
é um visionário, que trabalha
duro pelo bem da raça e pela
qualificação constante da carne
Angus brasileira”, sentenciou. O
pregão foi conduzido pela Programa Leilões, ofertou 86 lotes

de bovinos Angus, Brangus e
Red Brahman, além de equinos
Quarto de Milha.
No Brangus, os sete touros comercializados com altos
índices no programa Natura
geraram média de R$ 41.538
– valor recorde em 2019 nas
médias para os machos da raça.
E cinco matrizes saíram ao preço médio de R$ 16,5 mil. Já os
negócios com a raça Red Brangus – avaliados pelo PMGZ, da
ABCZ – totalizou R$ 219.000,
sendo cinco fêmeas à média de
R$ 21.900 e um reprodutor
pelo preço de R$ 109.500 – o
mais valorizado do ano.

Valdomiro Poliselli Junior

No final os equinos Quarto de Milha encheram a pista
e geraram receita de R$ 1,1
milhão com a venda de 23
exemplares. A média para as
16 fêmeas foi de R$ 53.740
e para os quatro machos, R$
41.850. Também foram vendidos três embriões pelo preço
de R$ 54.000. A organização
do evento foi da MF Leilões e
Programa Leilões, com transmissão pelo AgroCanal.

Genética da Campanha destaca Angus
Em 21 de outubro, durante
o Farm Show, em Dom Pedrito, RS, machos de 2 e 3 anos
de idade das raças Angus, Hereford e Braford oriundos da
Fazenda da Barragem e da
Cabanha Don Angélico foram
ofertados no Leilão Genética da Campanha. Os negócios geraram receita de R$
694,84 mil e média geral de

R$ 12,633 mil, graças à comercialização de 55 touros avaliados pelo Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne
(Promebo) e pelo Programa
PampaPlus, da ABHB.
O destaque do pregão foi
a venda de duas cotas do reprodutor Angus Redbar G482
Guerreiro, touro da safra 2017
que integra a bateria da CRV

Lagoa e está em coleta na
Crio. Juliano Pereira da Silva e
Márcio Pereira Durlo (de Bento Gonçalves, RS), adquiriram
50% do animal por R$ 32.000.
Outra cota, de 25%, foi arrematada por R$ 16 mil pelos
irmãos Guilherme e Gilberto
Severo, de Dom Pedrito.
Guerreiro possui o maior índice final no Promebo em 2019

na categoria touro jovem da
raça Angus para a variedade vermelha, e é progênie do
campeão da Prova de Avaliação a Campo (PAC) da Embrapa - Associação Brasileira
de Angus. O pregão foi organizado pela Madala Negócios
Rurais e a Knorr Leilões, tendo ao martelo o leiloeiro Eduardo Knorr.
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Parceria Genética
supera R$ 1 milhão

N

a noite de 17 de outubro
três consagradas cabanhas de Sant’Ana do
Livramento, RS, a Paipasso,
La Coxilha e Sossego/Angus
do Sarandy apresentaram ao
mercado baterias Angus com
exemplares de pelagens pretas e vermelhas provados pelo
Programa de Melhoramento de
Bovinos de Carne (Promebo). O
8º Leilão Parceria Genética, realizado durante a Expofeira, no
Sindicato Rural de Sant’Ana
do Livramento, alcançou faturamento geral que ultrapassou
a casa de R$ 1 milhão.
As negociações envolveram
a comercialização de 92 fêmeas Angus à média de R$ 3,165
mil e de 29 touros da safra
2017 que se venderam ao valor

Fotos: Divulgação/Angus

médio de R$ 8,833 mil. Também foram vendidos 26 machos
Brangus por R$ 9,680 mil de
média e 66 ventres à média de
R$ 3,452 mil.
A Knorr Leilões e Tellechea

& Bastos Leilões organizaram
o evento, que teve transmissão
pela internet via TV A Plateia.
O leiloeiro Eduardo Knorr comandou o martelo, com lances
em 16 parcelas.

Quirí faz média de R$ 11,3 mil
Com pista limpa, o leilão da
Agropecuária Quirí, realizado
dia 24 de outubro durante a
86ª Exposição Agropecuária
de Dom Pedrito, RS – Farm
Show 2019, vendeu 42 animais e faturou R$ 476.640,00.
Chancelado pela Associação
Brasileira de Angus e organizado pela Knorr Leilões, o
pregão registrou média de
R$ 11.348,57 para touros.
Os destaques foram o touro
X27, eleito o melhor macho
da Farm Show 2019, adquirido pela criadora Ana Maria
Severo Gomes, de Dom Pedrito; e o touro X23, arrematado
pela criadora Leonor Fleck
de Oliveira, de Dilermando
de Aguiar, RS, por R$ 16 mil
cada. O exemplar X22, ranqueado entre os 100 melhores
Touros Jovens SA (Superio-

res para Acasalamento) do
Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne (Promebo) foi comprado pelo criador
Davi Antônio Bolson, de Dom
Pedrito, por R$ 15.200,00.
Para o leiloeiro Eduardo
Knorr, o remate foi extremamente ágil e, em apenas 56
minutos, comercializou 100%
da oferta de Angus. Para a ad-

ministradora da Quirí, Vivian
Pötter, o remate foi além das
expectativas e teve os preços
entre os lotes muito parelhos,
o que valoriza o esforço de seleção da propriedade. “Somos
responsáveis por gerar animais
com a qualidade que queremos
para o futuro da pecuária”, enfatizou Vivian, comemorando
30 anos do leilão.

Santa Thereza no Farm Show
Realizado no dia 25 de outubro,
durante o Farm Show, em Dom Pedrito, RS, o remate anual da Santa
Thereza Agricultura e Pecuária negociou 18 touros Angus à média de

R$ 7,7 mil. Também foram comercializadas 20 fêmeas da raça pelo
valor médio de R$ 3,3 mil.
Destaques para dois touros,
um vermelho e outro preto, valo-

Angus@newS

LEILÕES

rizados cada um por R$ 9,6 mil.
Chancelado pela Associação Brasileira de Angus, o pregão teve o
comando do martelo do leiloeiro
Fábio Crespo.

Virtual Genética
Sem Fronteiras
A rodada tripla de negócios do Virtual Genética Sem
Fronteiras, pregão eletrônico realizado entre os dias 15 a 17
de outubro, faturou R$ 2,6 milhões com a venda de 551 animais, incluindo um equino da raça Crioulo. Cinco cabanhas
do Rio Grande do Sul – a Cia. Azul, a Corticeira, a Rincon del
Sarandy, a Tradição Azul e a Ave Maria apresentaram durante três dias na programação do Canal Rural suas produções
selecionadas de machos e fêmeas das raças Angus, Brangus
e Braford.
As negociações envolvendo a raça Angus incluíram 128
fêmeas PO, CA e AD por R$ 4,183 mil de média, e 96 touros
PO, CA e Ultrablack pelo valor médio de R$ 7,332 mil. Também foram vendidos dez reprodutores Braford de 2 e 3 anos
à média de R$ 6,960 mil.
Um lote formado por nove novilhas prenhes Angus de 25
meses foi o destaque das vendas desta vitrine eletrônica, arrematado por R$ 41,80 mil pela Santa Úrsula Com. e Representações.
Nos 316 exemplares Brangus, foram arrematadas 244 novilhas e matrizes à média de R$ 3,693 mil e 72 machos ao
preço médio de R$ 6,443 mil.
A organização das três etapas do pregão virtual ficou a
cargo da Programa Leilões e Parceria Leilões. As captações
de lances para pagamentos em 30 parcelas se alternaram entre os leiloeiros Guillermo Sanchez e Fábio Crespo.

Surpresa positiva
no Reserva Angus
Com
faturamento
R$
381.693,00 e médias elevadas,
a segunda edição do leilão Reserva Angus surpreendeu positivamente. “A média do leilão
foi além das nossas expectativas
mais otimistas”, avaliaram os
organizadores, criadores Francisco Azambuja Amaral, da
Estância Três Marias, e César
Augusto Rabassa Hax, da Estância Passo Compridos, ambas
de Santa Vitória do Palmar, RS.
Realizado no dia 27 de outubro, no Sindicato Rural de Santa
Vitória do Palmar, o pregão negociou 20 touros à média de R$
11,39 mil; 20 fêmeas prenhes
com média de R$ 3,87 mil e 29
fêmeas vazias pela média de R$
2,64 mil.
O exemplar mais valorizado
o touro Três Marias 261 Courage, da Estância Três Marias,
comercializado por R$ 20 mil,
arrematado numa cota de 50%
pelo criador Juliano Severo
Leon, da Estância Pedra Só, de
Pedro Osório, RS, e 50% para
a Estância Três Marias. O touro

terá seu sêmen coletado na CRIO
Central Genética Bovina, em Cachoeira do Sul, RS, e participará
de testes de fertilidade de Inseminação Artificial em Tempo
Fixo (IATF) da CRV Lagoa. Segundo Leon, o animal atende às
características que sua propriedade busca. “A compra foi baseada principalmente nos dados
de desempenho e pedrigree do
touro”, ressaltou o selecionador.
Outro destaque ficou para touro Três Marias 235 South Dacota, também da Estância Três
Marias, que integrou o trio PC
reservado de grande campeão
da 42ª Expointer. Foi comprado por R$ 17 mil pelo produtor Claudio Omar Barbosa,
de Santa Vitória do Palmar.
O remate foi comandado pela
leiloeira Rédea Remates.
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Angus RaNa é tricampeã
da prova CP CRV Lagoa
R

ealizada por 240 dias no
Centro de Performance
da central CRV Lagoa,
em Sertãozinho, SP, e encerrada
no final de novembro de 2019,
a prova para touros Angus classificou o touro “RaNa FIV 364
Feliciano Capitalist 746”, da
Angus RaNa, de Tibagi, PR, em
primeiro lugar entre os 31 competidores de criadores de seis
propriedades de quatro estados
(RS, SC, PR e MG) que integraram a acirrada disputa. O touro
já está contratado pela Central
CRV Lagoa.
Ivo Carlos Arnt Filho, proprietário da Angus RaNa, declarou que os esforços da seleção de
Angus vão no sentido de alavancar o melhoramento genético e
produzir “touros nacionais”, ou
seja, que se adaptem a diferentes regiões do Brasil. “Não era o
animal no qual apostávamos que
ia ganhar. Foi uma grande e grata surpresa”, segredou o criador,
observando que o touro mostrou
desempenho, marmoreio e deposição de gordura apropriados e

Foto: Divulgação

acima da média.
A prova avaliou características de interesse comercial/econômico da pecuária de corte, e
apontou a Agropecuária HJ, de
Taquara, RS, e a Cabanha São
Jorge, de Treze Tílias, SC, como
segundo e terceiro lugares, respectivamente. E a Angus RaNa
agora é tricampeã desta prova,
pois além de 2019, venceu as
edições de 2015 e de 2016.
Para o gerente de produto
corte europeu da CRV Lagoa,
Fabio Frigoni, todos os touros
que integraram a competição
estavam acima da média, com
adaptação evidente, padronização e boa musculatura. “Para o
produtor, é o tipo de prova que,
além de avaliar animais, ainda
dá a média de como está o rebanho perante os outros”, apontou.
Foi a 13ª edição desta prova e a
12ª vez que a raça Angus participou desta competição.
Leilão:
Angus foi destaque
A 13ª edição do Leilão

Virtual CP CRV Lagoa, realizado dia 5 de dezembro, registrou a elevada média de R$
17.034,78 para os 23 touros
Angus negociados. O pregão
promovido pela central CRV
Lagoa ofertou os animais que
integraram a prova no Centro
de Performance, em Sertãozinho, SP. Ao todo foram comercializados 34 animais, sendo
23 Angus e 11 da raça Nelore,
contabilizando o valor de R$
475.500,00.
O lote de maior valorização
foi arrematado por R$ 140
mil pelos investidores Zoroastro Joseth de Souza e Azevedo
Junior. Foi o touro S2 Bextor
1820 SAV Resource, da Agropecuária HJ (Fazenda S2, de
Taquara, RS), já contratado da
CRV Lagoa. O jovem reprodutor de 16 meses, 576 kg e CE
39, foi o segundo colocado na
prova. A HJ S.A. também foi
a maior vendedora do pregão,
com 9 touros Angus comercializados no valor médio de R$
22.733,33.

O Campeão da prova do CP
2019, RaNa FIV 364 Feliciano Capitalist 747, foi o outro
destaque do leilão. Também
contratado pela CRV Lagoa, o
touro Angus foi valorizado em
R$ 84 mil.
Segundo Fabio Frigoni, os
dois touros contratados foram
muito bem valorizados, num momento de alta de preços no mercado da carne. “Isso comprova

que o CP CRV Lagoa está alinhado com as demandas do mercado, com as necessidades dos
nossos clientes e com os desafios
da pecuária nacional moderna”,
disse o gerente de produto Corte
Europeu da CRV Lagoa.
O leiloeiro João Campo coordenou as captações dos lances
para pagamentos fixados em 24
parcelas. A organização do evento foi da Central Leilões.

Angus Sustentabilidade é inovação
Lançado em junho deste
ano, o projeto Angus Sustentabilidade conquista importantes
espaços entre pecuaristas e
consumidores de todo o Brasil.
A novidade foi tema de palestra realizada pela gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina
Menezes, no seminário Iniciativa e Inovações em Pecuária
Sustentável, promovido dia 27
de novembro, em Barueri, SP,
pelo Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS).
“O Selo Angus Sustentabilidade vem ao encontro de uma
pecuária fortalecida, sustentável, transparente e comunicativa, principalmente com os
anseios do consumidor”, ava-

liou Ana Doralina. O convite
para integrar o time de palestrantes do evento foi recebido
com entusiasmo pela gerente,
que ponderou a necessidade de
ações sustentáveis dentro da
pecuária de resultado. “Rece-

ber esse tipo de janela de difusão cultural nos traz uma sensação de um mix de orgulho e
responsabilidade, justamente
por ainda estarmos no início
dessa jornada e sabermos o
grau de importância que ela
Foto: Divulgação/Angus

possui”, ressaltou a gerente.
O evento foi divido em duas
etapas: sustentabilidade e tecnologia. Além do Programa
Carne Angus, também falaram
sobre pecuária sustentável os
representantes do Programa
PCI (Produzir, Conservar e
Incluir), Minerva Foods, Grupo Morena e Mc Donald’s.
Na parte de tecnologia, foram
convidados Animals Hub, Lever Tech e Norvida.
O projeto Angus
Sustentabilidade
O projeto Angus Sustentabilidade, coordenado pela
Associação Brasileira de Angus, seleciona e credencia propriedades aptas a receberem o

selo sustentabilidade. O projeto
atesta cortes produzidos dentro de rígidas normas baseadas
em seis pilares: sustentabilidade, responsabilidade social,
rastreabilidade, sanidade, bemestar animal e biossegurança.
Para receber o selo, é
preciso que as propriedades
rurais sigam as normativas
previstas no protocolo da associação, que determina como
exigências básicas animais
100% rastreados, animais
com no mínimo 50% de sangue Angus e propriedades rurais com qualquer sistema de
criação, padrões e critérios
dentro dos seis pilares estabelecidos, atestados por checklist de auditoria externa.
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A importância das
características de carcaça
Por Reinaldo L Souza Neto*
e Nicole Tramonte**

A

atividade pecuária exige
cada vez mais atitudes
e comportamento profissional dos produtores. Pois,
apesar do mercado estar em
recuperação dos preços, os
custos de produção aumentam a cada ano e as margens
são cada vez mais estreitas.
Assim, é primordial a adoção
de tecnologias que aumentem
a produtividade e a eficiência
da operação pecuária, independentemente de seu sistema produtivo ou tamanho do
rebanho.
É sabido que as características produtivas e reprodutivas são as de maior impacto
econômico na pecuária, mas
não podemos desconsiderar a
seleção para as características de rendimento e qualidade
de carcaça. Embora o sistema
de classificação de carcaças
e valorização daquelas de
maior qualidade no mercado
brasileiro ser ainda insipiente
e pouco desenvolvido, quando

comparado ao americano ou
australiano onde carcaças com
o mesmo peso podem valer
até 20% a mais se atingirem
os parâmetros de qualidade, é
possível agregar valor e melhorar o retorno econômico da
nossa fazenda, selecionando
animais superiores para esses
atributos.
No Brasil, grande parte
dos animais ainda é vendida
por peso vivo ou no máximo
pelo peso de sua carcaça. Desta forma, características como
Área de olho de lombo (AOL)
- relacionada ao tamanho da
musculatura do animal e, consequentemente, ao rendimento da carcaça - e Marmoreio
(MAR) - gordura entremeada
às fibras musculares, que está
relacionado com a qualidade
do produto - eram desconsideradas pela maioria dos produtores, simplesmente porque
não se recebia remuneração
diferenciada por isto.
Porém, o consumidor brasileiro, o grande senhor do
mercado, está em busca de um
produto diferenciado, a carne premium, e está disposto a
pagar mais pela qualidade. As-

sim, para atender a este crescente mercado, cada vez mais
exigente, toda a cadeia (produtores, frigoríficos e varejo) precisa trabalhar compreendendo
que o boi de anos atrás não é
mais o novilho que o consumidor atual quer comprar.
Sabemos a importância dos
fatores ambientais na produção de um novilho que irá ser
transformado em uma carne
premium, porém a genética
é um fator muito importante
para atingirmos o mercado com
tal grau de exigência. Portanto,
que antes não considerávamos
para escolher a genética a ser
utilizada em nossos rebanhos,
passam a ser importantes, pois
agora podemos receber a mais
por isto.
A Associação Americana
de Angus (AAA), já a muito
tempo, avalia os animais para
características de carcaça AOL, espessura de gordura
subcutânea e escore de marmoreio - por meio de medições
de ultrassonografia (US), tecnologia não invasiva, objetiva
e realizada in vivo, a AAA tem
em seu banco de dados, mais
de 1.2 milhão de touros e 800

mil fêmeas com medições próprias de US, sem contar as
inúmeras medidas feitas em
carcaças nos frigoríficos. Essas características, combinadas com o crescimento (ganho
de peso), genômica e pedigree,
são avaliadas e têm suas DEPs
geradas para selecionarmos os
reprodutores mais adequados
ao nosso sistema de produção e ao mercado que iremos
atender. No ano de 2005 foram
lançados, pela AAA, os Índices
Bioeconomicos de carcaça que
combinam as DEPs em um só
número, as relacionam a um
valor econômico e classificam
os touros pela sua rentabilidade que irão proporcionar, desta forma, principalmente para
o produtor comercial, pode-se
calibrar a genética a ser utilizada para obter uma melhor
resposta dos animais.
A Associação Brasileira de
Angus (ABA) iniciou os programas de carne certificada no
Brasil também foi a pioneira
dos Índices Bioeconomicos de
carcaça (IBC) para animais
com avalição genética feita
pelo PROMEBO. Os índices
são semelhantes ao modelo

americano, que relacionam
crescimento (ganho de peso)
às características de carcaça
medidas por US, e balizam as
bonificações pelas tabelas de
premiação do programa carne
angus certifica, determinando
um valor em R$ pela diferença de remuneração que poderá
ser obtido utilizando um ou outro reprodutor.
A Genex indica aos clientes
que têm como objetivo de seleção atender ao mercado de
carne de qualidade, focar na
utilização de touros com os índices superiores para qualidade de carcaça, aliadas ao ganho de peso, como critérios de
seleção. Assim, possui em sua
bateria touros destaque tanto
para essas características de
carcaça na avaliação nacional,
como nas avaliações da AAA e
ambas irão contribuir para a
melhorar a qualidade da carne
nacional e também a rentabilidade do produtor.

*Promotor técnico gado de corte da
Genex Brasil
**Especialista de desenvolvimento de
produto corte da Genex Brasil
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Exportações de carne batem novos recordes
A

s exportações de carnes bovinas devem encerrar 2019
com novos recordes em volume
e faturamento. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carnes (Abiec),
os embarques vão fechar o ano
com 1,83 milhão de toneladas,
com crescimento de 11,3%, e as
receitas devem crescer 13,3%,
totalizando US$ 7,5 bilhões em
2019. Caso confirmados, os números vão superar as projeções
realizadas no final de 2018 e

consolidam o ritmo de crescimento das vendas brasileiras.
O presidente da Abiec, Antônio
Jorge Camardelli, avalia que o resultado é positivo e deve-se, principalmente, a ampliação de mercados consolidados, o que demonstra
a qualidade e competitividade da
carne brasileira. “O crescimento das exportações em mercados
importantes mostra a qualidade e
competividade da carne brasileira,
além da confiança dos mercados
internacionais no nosso produto”,
analisa o dirigente.
No acumulado de janeiro
a novembro de 2019, as ven-

das registraram um volume
de 1,673 milhão de toneladas,
avanço de 12,33% em relação
ao mesmo período de 2018.
Em faturamento, o crescimento
foi de 12,6%, com um total de
US$ 6,748 bilhões. No mês de
novembro as exportações somaram 179.948 toneladas, volume
13,8% acima do mesmo mês de
2018. Já em faturamento, o mês
cresceu 36,7% e fechou com
US$ 847,544 milhões.
Principais importadores
Os resultados positivos foram puxados principalmente

pelo crescimento da demanda
chinesa, que em 2019 se consolidou como o principal destino
da carne brasileira, respondendo
por 24,5% do total exportado pelo País. No acumulado de
janeiro a novembro, as exportações para a China somaram
410.444 toneladas, num crescimento de 39,5% ante o mesmo
período de 2018. Em receita, o
crescimento foi de 59,75%, com
um total de US$ 2,171 bilhões.
Outros grandes compradores
são Hong Kong e Egito, mas o
Brasil vende seu produto para
um total de 154 países.

Perspectivas para 2020
Com base nos resultados
positivos registrados em 2019,
as estimativas da entidade é
que o ritmo de crescimento se
mantenha em 2020, puxados
pela possível habilitação de novas plantas frigoríficas para a
China e abertura de novos mercados. Com isso, a expectativa
é de que os volumes exportados cresçam 13%, alcançando
2,067 milhões de toneladas.
Em relação ao faturamento, a
projeção é de um crescimento
15%, com receita de US$ 8,5
bilhões.
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Angus Jovem sempre em ação
A
pós um ano com várias
atividades e encontros
técnicos, a Comissão Angus Jovem do Núcleo Sudeste
de Criadores de Angus encerrou
2019 com um saldo bastante
positivo e muitos planos para
2020. Sofia Bonilha, uma das
coordenadoras da Comissão Jovem destaca entre as principais
atividades realizadas durante o
ano, o projeto “Encontro Técnico + Produtor”. Os eventos
consistiram em reuniões de jovens, técnicos e produtores para
a troca de experiências através
de palestras técnicas tratando
sobre assuntos relevantes da
produção pecuária. Os encontros foram realizados no Núcleo de Criadores de Angus em
Pelotas, RS, seguidos sempre
de confraternização para promover a aproximação entre os
participantes e palestrantes. O
primeiro encontro abordou a
Nutrição Animal. O segundo
tratou sobre o mercado de exportação e o terceiro e quarto foram sobre sanidade, com
abordagens diferentes. Todos
tiveram lotação esgotada, lembrou Matheus Faria, outro coordenador, informando que os
eventos ocorriam num período
de tempo entre 45 a 60 dias.

ação com as crianças entregando-lhes guloseimas com um recado onde dizia: “isto também
é agro”, juntamente com brincadeiras e conversas para essa
conscientização. “Nossa ideia
é trabalhar mais esse projeto,
visitar escolas e levar informação a esses jovens e crianças
que hoje infelizmente estão recebendo muitos dados incorretos do que é a produção agro”,
complementa Sofia.

Solidariedade e
foco no futuro
“Como comissão jovem de
uma raça acreditamos ser de
fundamental importância estar
sempre em contato com o meio
de trabalho. Sempre somos
lembrados e parabenizados
carregando o nome da Angus,
aliás, sempre temos à disposição materiais de fomento fornecidos pela Associação Brasileira de Angus. Importante
destacar também que em todas
as nossas ações arrecadamos

Participação forte
Na exposição de Pelotas a
Comissão Jovem recepcionou
os criadores antes do julgamento da raça, com um café
da manhã e idealizou os prêmios entregues nos julgamenalimentos não perecíveis para tos da região. Também particidoações”, relata a coordena- param sempre como apoio em
dora Sofia Bonilha, num belo eventos da raça, julgamentos
gesto de solidariedade aos mais e leilões, sempre promovendo
a raça Angus. Tiveram particinecessitados.
Outro importante ponto que pação também nas exposições
mereceu a atenção da Comis- de Canguçu, Arroio Grande e
são Jovem foi um projeto que Santa Vitória do Palmar, lebusca conscientização sobre a vando materiais de fomento e
importância do Agro e o foco apresentando a comissão aos
está voltado às crianças, que criadores e jovens interessados
representam o futuro. Durante em participar. Também, como
a expofeira de Pelotas e tam- vem fazendo todos os anos, reabém na feira de Arroio Grande, lizaram durante a Expofeira de
a Comissão promoveu uma Pelotas o Concurso de Jurados,

com expressiva participação de
Jovens e este ano também algumas crianças.
Os planos futuros da Comissão são de continuar desenvolvendo as ações com os jovens
e promover encontros técnicos.
Irão participar da organização
da Nacional de Rústicos, que
será realizada na cidade de Pelotas em 2020, e também tem
em vista a organização de um
dia de campo na central Crio,
fazendo integração com as
comissões das demais regiões,
bem como a organização de
uma gira técnica. É de se destacar também a adesão de um
novo grupo de integrantes para
a Comissão Jovem, em sua
maioria estudantes das faculdades de Zootecnia, Veterinária
e Agronomia.
Antônio Cantão, coordenador da região da Campanha
desde o mês de Outubro, destaca os eventos realizados pela
ala Jovem da região, como a palestra na Expofeira, na parceria
com a feira de Dom Pedrito e as
duas palestras em Bagé. Para o
ano vindouro, Antônio adianta
que realizarão uma Gira Técnica com a participação de cinco
estâncias e realizarão no mínimo seis palestras.

