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Retomada com todo cuidado
Nivaldo
Dzyekanski

Depois de quase dois anos de resguardo em função da pandemia de Covid-19,
a Associação Brasileira de Angus retorna ao Parque de Exposições Assis Brasil
para mais uma Expointer. Maior feira na
agenda da raça, a mostra de Esteio, RS,
tem um significado que transcende os limites do parque: é um símbolo da superação
do homem do campo. Porque mais do que
expor genética de excelência, a Expointer
é a força do agro, a consolidação de uma
tradição nacional construída por gerações
de brasileiros.
Se em 2020 a participação das raças
Angus e Ultrablack foi freada pelo Coronavírus, em 2021 voltaremos com força.
Teremos julgamentos presenciais de gado

de argola e rústico, todos transmitidos pela
internet para garantir a audiência de quem
prefere manter-se em casa.
Mas retornar ao parque não significa
que tudo voltou ao normal. Atenta aos cuidados sanitários, a Angus prepara uma série de medidas restritivas exatamente para
assegurar o bem-estar de seus associados
e visitantes. Afinal, é essencial que se entenda: a pandemia não terminou. Precisamos manter o uso de máscaras e álcool gel,
garantir o distanciamento para que todos
possam seguir seguros e que tenhamos uma
exposição repleta de êxito.
O momento é de superação. Estamos
bem e vivos a ponto de participar dessa
grande exposição. No entanto, também deve

Angus a galope
José Henrique
Fonte Bueno,
administrador
da Fazenda
Santa
Therezinha,
de
propriedade
de sua
família, em
Avaré, SP,
trabalha com
cruzamento
de Angus com
Nelore. Na
foto ele cuida
de um bezerro
Angus a
campo.

FOTO PREMIADA - Angus@newS publica fotos de profissionais, criadores e
leitores que apresentarem a raça Angus e o seu meio de uma forma inusitada.
Envie sua foto para: jornalangus@gmail.com

EXPEDIENTE

ser visto como uma reverência especial a
todos os criadores e seus familiares que
foram vítimas da pandemia. Que façamos
uma grande exposição em sua memória.
Porque a vida precisa continuar. Precisamos de positividade para seguir com nossa
labuta diária, campereando, cuidando dos
negócios e da seleção de nossos rebanhos.
Afinal, independentemente do isolamento
imposto ao longo dos últimos meses, quem
vive no campo sabe que o nosso mundo não
para.
Uma grande e segura Expointer a todos!
Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Seleção
na palma
da mão
Foto: Leticia Sczcesny/ANC

Silvia Freitas de Freitas, uma
das principais responsáveis
pela construção do novo sisteO registro genealógico e o melhoramento genético agora estão juntos
ma, que sem dúvida representa
um salto histórico da ANC em
e online. Esperado com muita expectativa por criadores e técnicos,
busca de modernidade.
o Origen, da Associação Nacional de Criadores (ANC) – Herd Book
Segundo ela, o Origen tem
tudo
para facilitar a vida do
Collares, integra num só sistema uma imensa base de dados de
técnico e do criador. Estão disSalto histórico
genealogia e todas as preciosas informações geradas pelo Programa de
“O Origen vem para faci- poníveis relatórios de DNA, na
Melhoramento de Bovinos de Carne, o Promebo. Assim, entre várias
litar os serviços lançados pe- parte de registros genealógicos
outras utilidades, registrar e ver registros de animais e informações úteis los criadores, avaliadores do temos bastante novidade, tePromebo e também inspetores mos uma temporada de monta
à seleção ficou fácil, prático, preciso e rápido, agilizando o trabalho dos técnicos. Temos uma série de que vai facilitar no gerenciapecuaristas e seus técnicos em todo o Brasil. São mais de 2,5 milhões de novas opções e funcionalidades mento dessas propriedades e a
animais e suas informações à disposição do setor. E o novo sistema pode que não eram possíveis no sis- grande novidade é a integração
tema anterior. E agora os técni- com os recursos do Promebo,
ser acessado de qualquer dispositivo via internet.
cos conseguem lançar todas as com acesso ao desempenho gesuas inspeções pela plataforma nético de todos os indivíduos
Origen é um verdadei- nome, estão argumentos como: laba “gen” mais forte!
do Origen e os próprios cria- (animais) avaliados, aos dados
Para o presidente da ANC, dores têm acesso a uma gama genealógicos, isso além de um
ro divisor de águas, que Origen remete à origem, aos
marca uma nova e im- registros genealógicos, onde a Ignacio Tellechea, o novo sis- maior de relatórios para gerar sumário online onde os criadoportante etapa na vida da tra- ANC é pioneira no Brasil. E o tema consolida um processo e acessar, e poderão trabalhar res poderão filtrar suas buscas
dicional entidade com sede em “gen” envolve a genética – por iniciado há cinco anos, quando em planilhas de Excel (o siste- a partir das características
Pelotas, no Rio Grande do Sul. isso escrito com “n” no final. assumiu a entidade. “Quando ma está preparado para isso)”, desejadas e de acordo com o
E por que Origen? No concei- E veja (não passe vergonha), a chegamos na ANC, nos com- começa dizendo a superinten>>>
to que levou à escolha deste pronúncia correta é com a sí- prometemos a trazer a entida- dente da ANC, a zootecnista
Por Eduardo Fehn Teixeira

O

de para novos tempos. E o Origen é fruto desse trabalho que
exigiu tempo e dedicação, mas
que chega para colocar a associação e o próprio Promebo
em um novo patamar”, sentencia o dirigente.
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Foto: Guilherme Schmitz/ANC

desempenho de seus rebanhos,
chegando aos touros que correspondam a essas características desejadas.
Silvia destaca que através dos comunicados de coberturas de suas matrizes, os
criadores agora poderão ter a
gestão das prenhezes dessas
fêmeas (os criadores comunicam essas coberturas e de
acordo com a taxa de parição
será conhecida essa taxa de
parição/concepção propriamente dita). “É mais uma das
tantas ferramentas de gestão
disponíveis no Origen, o próprio manejo com o número de
machos e fêmeas nascidos em
cada rebanho, e principalmente uma forma de trabalhar
num rebanho mais atualizado
possível”, aponta a superintendente. Atualmente – observa Silvia - os usuários não tem
o hábito de comunicar mortes
e transferências de machos
e de fêmeas, e o Origen traz
essa entre suas muitas novidades. Após cada comunicado
de cobertura o criador poderá
dar um destino para esses animais que não tiveram serviço
nos últimos dois anos, seja o
abate, venda, etc.
Silvia ressalta ainda que o
Promebo também vem com vá-

rias inovações que vão alavancar a gestão das propriedades,
e não somente para os usuários da ANC. “Qualquer criador terá acesso a ferramentas
para selecionar touros e suas
matrizes, e inclusive o Promebo é um programa de melhoramento que trabalha também
com animais não registrados.
Assim, através do conhecimento do potencial genético das
fêmeas de cada propriedade, o
rebanho vai evoluindo geneticamente”, observa a dirigente.
O passo a passo
Após seu lançamento, no
dia 4 de junho, todos os criadores ativos da ANC receberam
por e-mail o login e senha para
acesso à plataforma restrita
do Origen e também um arquivo digital orientando sobre
todas as mudanças do antigo
sistema para o Origen.
Ali também estão os links
de todos os tutoriais que auxiliarão os produtores a usarem essas novas ferramentas,
como lançar os serviços pela
nova plataforma e tudo também está disponível no YouTube da ANC. Mas Silvia de
Freitas garante que via de
regra o Origen é um sistema
amigável, interativo e intuiti-

Além das informações
genéticas, o Origen também
poderá contribuir para
alavancar a gestão rural

vo, de fácil uso pelos criadores
e técnicos.
“O grande ganho do Origen
é a unificação dos bancos de
dados do registro genealógico
com o banco de dados do Promebo”, enfatiza a superintendente da ANC. “O Origen está
sendo muito bem recebido pelo
setor, o pessoal está usando
e achando muito mais ágil e
completo e assim acreditamos
ter correspondido à uma grande expectativa que existia em
torno desse novo programa.
Mas estamos apenas no início.
Estamos bastante satisfeitos
com os resultados de nosso
trabalho e motivados e atentos aos usuários para seguir
incrementando ainda mais o
Origen”, afima Silvia.
Consulta pública
Silvia aponta que todos os
usuários que não tem acesso

Fotos: Divulgação/ANC

Ignacio Silva Tellechea

Silvia Freitas

privado à plataforma podem
acessar o Origen via consulta pública, ver o desempenho
genético dos indivíduos e os
dados genealógicos através do
site da ANC (herdbook.org.
br).
Outro ponto interessante e
inovador apontado por Silvia
é o formulário técnico enviado aos laboratórios de DNA.
Ela explica que antes os
criadores precisavam preencher os dados de nascimento
duas vezes, uma para a ANC
e outra para o laboratório.
E com o novo sistema, esse
formulário será preenchido
automaticamente, evitando
retrabalho. “Uma das principais vantagens desse processo sistemático é a autonomia
dos criadores para fazer correções, que antes precisavam ser enviadas por e-mail
à ANC e, agora, poderão ser
feitas direto no Origen, sendo
aprovadas pela equipe da entidade”, sintetiza a superintendente da ANC.
Novidades importantes
Com mais integração e
novas funcionalidades, o Origen também trará mudanças
importantes nas unificações
de dados dos registros genealógicos e do Promebo. O pesquisador e chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, de Bagé,
RS, Fernando Cardoso, que
também trabalhou na construção do novo sistema, observa
que esse foi um dos principais
desafios da nova interface. A
plataforma trará resultados

mais precisos sobre a filiação
de cada animal, colocando informação de fácil acesso na
palma da mão dos criadores.
“Uma vez feita essa integração, as alterações realizadas no registro são refletidas
automaticamente no Promebo. Isso trará maior qualidade e consistência nos dados e
também facilitará a inclusão
de outros processos, como,
por exemplo, tanto na informação genômica para verificação de paternidade quanto
para aprimorar a avaliação
genética com uso dos marcadores moleculares”, destaca
Cardoso.
Uma mudança radical
O diretor técnico da ANC
e também diretor da Associação Brasileira de Angus, Flávio
Montenegro Alves, avalia que
o nascimento do Origen “é uma
criança muito esperada e muito desejada por todos do setor,
e já está dando alegrias tanto
para a ANC quanto para os
técnicos e criadores”. Para ele,
o novo sistema representa uma
mudança radical. “Tínhamos
até hoje os registros separados
dos dados genéticos. Promebo
e registros não conversavam.
Isso era arcaico. Todos já estão mexendo e nós só estamos
recebendo elogios. Tudo ficou
mais rápido, preciso e prático.
Agora o pessoal só tem que dar
umas treinadas para esquecer
do sistema antigo e perceber
todas as facilidades do Origen,
o que está sendo muito rápido”, avalia Flávio Alves.

Angus@newS

REPORTAGEM

Junho/Julho de 2021 - Ano 22 - Nº 101

5

Dirigentes e criadores aprovam
Fotos: Divulgação/Angus

Animado com a novidade,
o presidente da Associação
Brasileira de Angus, Nivaldo
Dzyekanski, diz: “Estamos
confirmando uma expectativa
muito positiva sobre o Origen.
Criadores e técnicos agora terão muita facilidade para gerar informações e consultar
os dados dos animais. Acreditamos que o novo sistema
representa uma nova fase em
termos de informações, tudo
online e na mão”.
O selecionador Valdomiro Poliselli Júnior, proprietário da VPJ Pecuária e um
dos pioneiros na produção
de Carne Angus Certificada, avalia o Origen como um
sistema coroado de sucesso.
Também diretor da Angus, ele
diz que o sistema representa
a concretização de um anseio muito grande por parte
de técnicos e criadores. “Eu
mesmo, como selecionador de
Angus, fui um crítico sobre a
forma como se tinha acesso
às informações do Promebo
e dos registros de animais.
Vínhamos cobrando muito a
equipe da ANC e da própria
Angus sobre a modernização
desse segmento, e agora felizmente entramos nessa era
digital. O Origen ficou muito
próximo do que acontece na
Angus americana, você tem
acesso direto do curral aos
dados que necessita para as
decisões de seleção. Significa
uma evolução muito grande,
deixo aqui meus parabéns à
ANC e tenho certeza que é
um ganho muito grande para
o criador de Angus brasileiro”.
Para o diretor técnico da
Angus e proprietário da Genética Progresso, em São
Francisco de Assis, RS, Marcio Sudati Rodrigues, o novo
e moderno sistema da ANC,
o Origen é um avanço considerável quando comparado
ao anterior. “O Origen nos
proporciona a integração dos
dados do registro com o Promebo, sendo de fácil operação

Valdomiro Poliselli Jr

Nivaldo Dzyekanski

Marcio Sudati Rodrigues

pelo criador e tornando todo
o processo de registro e avaliações mais fácil, ágil e seguro”, avalia.
Atualização
impressionante
O técnico e selecionador
de Angus Fernando Gonçalves, proprietário da Fazenda
Santa Cecília, em Santiago,
RS, acha que a Associação
Nacional de Criadores tem se
atualizado de forma impressionante. Ele destaca a qualidade na geração de toda a
informação, procedimentos
claros e precisos que têm sido
adotados, de tal forma que
hoje, a consulta aos dados que
ela disponibiliza ao criador e
ao público reflete credibilidade. “Só tenho que manifestar

meus parabéns a todos os dirigentes e técnicos engajados
nesse desafio representado
pelo Origen”, afirma.
“O Origen é um sistema
que vem sendo construído há
muito tempo e que ficou muito bom”, sai dizendo o gerente de Fomento da Angus,
o veterinário Mateus Pivato.
Ele destaca a possibilidade de
consulta pública do Promebo.
“É uma ferramenta que ajuda muito aos selecionadores,
pois é possível verificar em
tempo real, até pelo celular,
as DEPs de touros tanto nacionais quanto importados,
fazendo com que quem utiliza essa genética para a seleção, que busca saber quais
são seus animais superiores,
quais são os touros superio-

res e muito mais. Isto além de
ser uma ferramenta em que é
possível ao selecionador ranquear os touros que são buscados para os acasalamentos,
dentro dos índices considerados corretos para cada característica. O Origen vai cada
vez mais se tornar apropriado
aos criadores, com as atualizações e melhorias, representando um passo importante
para a ANC, muito importante para a raça Angus e de fundamental relevância para o
Promebo. É uma ferramenta
que agrega demais, disponível
a todos os técnicos e criadores”, avalia Pivato.

Angelo Tellechea

Dilvani Soldera

Fernando Cardoso

Mateus Pivato

Tomar decisões com
segurança e agilidade
“Só tenho a parabenizar
a equipe e diretoria da ANC,
que colocou no ar um produto moderno, versátil que nos
permite ter as informações de
forma integrada e em tempo
real”, avalia a técnica e selecionadora Susana Macedo
Salvador. Proprietária da Cia
Azul, em Uruguaiana, RS,
juntamente com o marido
Reynaldo Titoff Salvador, ela
acrescenta que hoje, através
do Origen, dispomos das in-

Fernando Gonçalves

formações de genealogia e
mérito genético dos animais,
nos permitindo tomar as decisões com mais segurança e
agilidade.
“O Origen resolve com
modernidade as necessidades
de criadores e técnicos”, sintetiza o técnico e criador de
Angus Luis Felipe Cassol, à
frente da Cabanha Corticeira
e também diretor da central
Solução Genética. Segundo
ele, as dificuldades de lidar
com os registros dos animais
e com os dados do Promebo
eram temas que historicamente geravam muitas reclamações, e agora, com tecnologia, estamos nivelados aos
norte-americanos, contando
com dados just in time até via
celular, o que facilita em muito e agiliza a vida da gente.
“Temos que parabenizar essa
diretoria da ANC, que teve
a ousadia de investir e criar
esse sistema tão completo e
atual, unindo registros e Promebo”, avalia Cassol.
Sumário de
touros online
“O Origen é uma ferramenta que veio para simplificar a seleção dos rebanhos
e o uso dos dados disponíveis
no Promebo. Para cabanhas
que já avaliam seus animais
no programa, como é o caso
da Soldera, o sistema agiliza
os informes rotineiros e organiza as informações que, agora, estão todas disponíveis de
forma online para consulta”,
diz o selecionador Dilvani
Soldera, o Dídi, que junto
com o irmão Adenir tocam a
Cabanha Soldera, em Panambi, RS. Para ele, outra grande inovação foi o sumário de
Touros online, que oferece ao
pecuarista os dados dos reprodutores superiores atualizados, permitindo que possamos tomar decisões cada vez
mais acertadas.
Além disso, é uma ferramenta importante de divul-

>>>
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Fotos: Divulgação/Angus

gação do nosso trabalho, na
medida em que disponibiliza
os índices de nossos reprodutores a todo e qualquer
internauta. Isso valoriza o
trabalho de quem se preocupa com o melhoramento das
raças e dá a nossos clientes
muito mais informação, diz o
selecionador.
Salto de qualidade
“Finalmente agora, nós
que somos selecionadores da
raça e estamos sempre atentos aos dados dos animais visando os acasalamentos, com
o novo Origen estamos num
outro patamar, nivelados aos
norte-americanos. Com esse
novo sistema, entre outras e
novas facilidades, podemos
conferir dados de registro ou
do Promebo diretamente da
mangueira, até via celular.
Parabéns para a ANC por
esse salto de qualidade”, avalia o criador de Angus Renato

Renato Zancanaro

Zancanaro, da Fazenda Rio
da Paz, de Cascavel, PR.
O selecionador Angelo
Bastos Tellechea, proprietário da Cabanha Umbu, em
Uruguaiana, RS, observa
que com o novo Origen, só
há vantagens para criadores
e técnicos. Sendo engenheiro por formação, para ele o
único risco provém do mau
uso, da má interpretação dos
dados, do despreparo para a
sua análise. Fora isso, só enriquecem, quando bem analisados, qualquer processo

Luis Felipe Cassol

decisório. “Embrapa e Fernando Cardoso merecem pa-

Reynaldo Titoff Salvador

rabéns, bem como a direção
da ANC pela modernidade do

Susana Macedo Salvador

novo sistema”, completou o
criador.

Na ANC, banco genético de 36 raças
A Associação Nacional de Criadores (ANC) – Herd Book Collares é a entidade de
registro genealógico cartorial mais antiga do Brasil, responsável pelo arquivo zootécnico
nacional de raças de origem europeia e seus cruzamentos. Atualmente, 33 raças bovinas e
três equinas integram o banco de dados da entidade.
Com sede em Pelotas (RS), a ANC tem atuação nacional e atende criadores de Norte a
Sul do país. A entidade também é responsável pelo Programa de Melhoramento de Bovinos
de Carne (Promebo), um dos mais antigos programas desse segmento no Brasil. Com tecnologia e ferramentas seguras, o Promebo promove o melhoramento genético de rebanhos
selecionados de qualquer raça de corte, visando a produção de carne de qualidade.
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Treinamento anual do Programa Carne Angus

Elevando a régua de qualidade
Fotos: Divulgação/Angus

M

ontar uma apresentação e mostrar aos
demais
funcionários
de cada indústria frigorífica
parceira a rotina de trabalho
dos técnicos Angus e os principais desafios que enfrentam
na certificação da carne Angus
no dia a dia de Norte a Sul do
país, foi um dos destaques deste ano na primeira fase do treinamento anual da equipe do
Programa Carne Angus Certificada. Unificar procedimentos
dos técnicos para elevar ainda
mais o padrão de qualidade do
trabalho foi a meta dessa estratégia.
O evento de atualização,
promovido pela Associação
Brasileira de Angus, reuniu no
formato virtual 57 técnicos do

Carne Angus nos dias
30 de junho e 1º de
julho. Nesta atualização foram abordados
temas do dia a dia de
trabalho dos funcionários do Carne Angus,
como certificação, padrão racial, desossa,
produtos industrializados, entre outros temas. A segunda etapa
está prevista para o
segundo semestre de
2021 e deve contar
com a participação de
palestrantes. O Programa Carne Angus Certificada conta atualmente com uma
equipe de mais de 57 técnicos
em 11 estados. Ao todo são 40
unidades industriais de 22 em-

presas parceiras.
Padrão e unidade
“A realidade de cada indústria é diferente. E os téc-

nicos têm que dominar
os princípios básicos
da certificação, para
que consigam aplicar
em qualquer unidade”,
afirmou a gerente nacional do Programa
Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes. Segundo ela, é
de extrema importância que o conhecimento de todos os técnicos
esteja nivelado. “Por
isso, é essencial que
se troque experiências
entre técnicos com
mais tempo de atuação e os
novatos e, é claro, de diferentes
estados”, acrescentou.
Ao final, as equipes foram
avaliadas pelos próprios cole-

gas quanto ao material apresentado. Com a estratégia de
elevar o nível de satisfação
dos técnicos, foram premiados grupos nas categorias
Melhor Conteúdo, Mais Criativo e Mais Divertido. “Ficamos muito surpresos com a
excelência dos materiais que
foram apresentados”, avaliou
Ana Doralina. Os conteúdos
das apresentações servirão de
base para a segunda etapa do
treinamento. “Em cima das
maiores demandas faremos o
treinamento do segundo semestre, trazendo palestrantes
para enriquecer ainda mais
o conhecimento dos técnicos
do Carne Angus”, antecipou
a gerente nacional do Carne
Angus.

Atualização do Angus Sustentabilidade
O treinamento da equipe
Angus sobre o selo Sustentabilidade foi realizado no dia 16
de junho, na propriedade da
Terral Agricultura e Pecuária,
em Colômbia, SP. Segundo a
gerente nacional do Programa
Carne Angus, Ana Doralina
Menezes, esse treinamento estava planejado para março de
2020, mas com o surgimento
da pandemia, foi adiado. Com
a oportunidade de realizarmos
esta primeira visita à Terral, que
também já estava programada
para 2020 e havia sido adiada,
surgiu a ideia de aproveitarmos
a ocasião para a realização das
avaliações e recomendações
prévias de melhorias. “Aproveitamos para fazer uma reciclagem dos técnicos. Juntamente
com Gabriel Beltrão Schopf
- coordenador de Qualidade do
Carne Angus - e Maychel Carvalho Borges - Subgerente do
Programa Carne Angus, acompanhamos o trabalho do Cesar
Burim - auditor da certificadora
Tüv Rheinland. Já havíamos feito em 2019 um treinamento teórico e agora o treinamento foi
prático, realizado com base no
check-list do protocolo Angus
sustentabilidade, que contempla
os pilares da sustentabilidade.

MG, o Selo Angus Sustentabilidade passou a ser estampado
nos produtos Angus atestando
cortes produzidos dentro de
rígidas normas baseadas em
seis pilares: sustentabilidade,
responsabilidade social, rastreabilidade, sanidade, bem-estar
animal e biossegurança.
Segundo o presidente da
Angus, Nivaldo Dzyekanski, o
Selo Angus Sustentabilidade é
uma forma de atestar oficialmente um compromisso que os
pecuaristas da raça têm com o
meio ambiente e seus animais.
“Quem trabalha no campo sabe
que é impossível operar com
pecuária sem respeito ao ecosO selo
Lançado pela Associação sistema e à vida”, salienta o diBrasileira de Angus em junho rigente.
O projeto piloto do Angus
de 2019 em Belo Horizonte,
Foi um treinamento com muita
riqueza de detalhes, porque foi
realizado na prática dentro da
fazenda, com os animais e com
todo o sistema operando, no dia
a dia da propriedade. Foram
ótimos os resultados, num evento muito produtivo”, conta Ana
Doralina.
Participaram também o
técnico da Embrapa, Álvaro
e Jesus Paulo, Gerente de Pecuária da Terral. E conforme
Ana Doralina atualmente duas
propriedades estão habilitadas
para usarem o selo e oito estão
em processo de habilitação.

Grupo liderado por Ana Doralina Menezes, em Colômbia, SP

Sustentabilidade foi desenvolvido em parceria com a Fazenda
Santa Mônica, propriedade do
grupo mineiro ARG. A empresa,
que na época há pouco mais de
um ano dava início à produção
de carne Angus certificada, foi
a primeira no país a adotar o
novo selo.
Como funciona
O regramento da certificação é regido por protocolo da
Associação Brasileira de Angus. À associação, cabe o dever
de selecionar e credenciar propriedades aptas e assegurar o
cumprimento das regras de enquadramento. Para isso, a Angus destina técnicos para acompanhar os processos produtivos
nas propriedades credenciadas
e para orientar os pecuaristas
sobre boas práticas de produção. Após estas propriedades
serão auditadas por uma certificadora internacional.
Para receber o Selo Sustentabilidade Angus, é preciso que
as propriedades rurais sigam
rigorosamente as normativas
previstas no protocolo da Associação Brasileira de Angus.
O texto determina como exigências básicas para o recebimento de selo: – Animais 100%

rastreados; – Animais com, no
mínimo, 50% de sangue Angus;
– propriedades rurais independente do sistema de criação, deverão cumprir com os padrões
e critérios de Sustentabilidade,
Responsabilidade Social, Biossegurança, Sanidade e BemEstar Animal, atestados por
check-list de auditoria externa.
Itens importantes
São considerados itens
como Preservação de vegetações nas nascentes e em área
de reserva natural; Descarte
adequado de embalagem vazias de defensivos agrícolas e
de medicamentos; Não fazer
uso de queimadas; Plano de
recuperação de áreas degradadas; Não usar mão de obra
infantil ou escrava; Funcionários devidamente registrados;
Fornecimento de Equipamento
de Proteção Individual (EPI);
Filhos de funcionários devem
estar matriculados na escola;
Uso correto e controlado de
antibióticos dentro dos prazos
definidos por lei; Registro de
aplicação de medicamentos por
animal; Medidas anti-estresse
animal e Respeito ao limite de
área mínima por animal conforme o sistema produtivo.

10

Junho/Julho de 2021 - Ano 22 - Nº 101

Angus@newS

CARNE

Novos parceiros no Paraná
O Grupo Argus estima
movimentar inicialmente 5,4
mil toneladas de Carne Angus Certificada/ano, quantia
que deve representar cerca
de 20% da produção anual
do frigorífico, atualmente
em 25 mil toneladas. A planta tem capacidade de abate
CooperAliança não é de 400 cabeças/dia. Segunmais a única indústria do Luiz Carlos Tiossi, CEO
que produz cortes de do Grupo Argus, os consucarne Angus certifidada em midores estão cada vez mais
solo paranaense. As unidades exigentes, e parcerias como
frigoríficas do Grupo Argus, essa se tornam ainda mais
de São José dos Pinhais, e importantes para agregar
da Padrão Beef Cooperativa valor à empresa que tem 68
Agroindustrial de Produto- anos de mercado.
res de Carnes, de Cascavel,
“Quando um frigorífico
agora também produzem tem uma certificação garancortes certificados de Carne te que tem o que é de meAngus. A ampliação da pro- lhor”, afirmou o dirigente.
dução deve elevar a oferta Antes de começarem oficialno mercado daquele estado mente os abates e a certiem 40%.
ficação na unidade de São
Segundo o presidente da José dos Pinhais, o Argus
Associação Brasileira de abatia em parceria com a
Angus, Nivaldo Dzyekanski, CooperAliança. A expectaa meta é fomentar com força tiva de Tiossi é de que, com
a produção de Angus na re- o tempo, a participação da
gião, um estado estratégico Angus nos abates venha a
para a raça. “Temos impor- aumentar.
tantes criatórios no Paraná
e novos parceiros só vem soAbate de 1.300
mar a esse mercado tão proanimais/mês
missor”, acrescentou.
Novidades que também

Fotos: Laryssa Schslarski/Divulgação

A

Produto do Grupo Argus

chegam a Cascavel.
Com capacidade de abate de 1.300 animais/mês, a
Padrão Beef projeta que a
Angus abocanhe 60% da
produção mensal, que atualmente é de mil cabeças.
A cooperativa opera com
aproximadamente 100 fornecedores de exemplares de
raças britânicas. Segundo
Lindonez José Rizzotto, presidente da Padrão Beef, a
unidade passou a estampar
a chancela da Associação
Brasileira de Angus no início
de junho e, agora, disponibilizará a mercados e casas

Carcaças da Padrão Beef

de carne do Estado todos os
cortes de Carne Angus Certificada. Para ele, a parceria
com a Angus é de extrema
importância no mercado de
carne de alta qualidade. “A
Angus conseguiu um lugar
muito visível nesse mercado”, acrescentou.
“Estamos muito contentes com a chegada do Argus
e da Padrão Beef ao Programa. Acreditamos que a
expansão do Carne Angus
Certificada no país é resultado de um trabalho que é
feito com dedicação e responsabilidade dentro dos fri-

goríficos e que resulta numa
carne de qualidade, reconhecida e demandada pelo consumidor”, diz Ana Doralina
Menezes, gerente nacional
do programa Carne Angus
Certificada. Ela lembrou o
esforço dos técnicos do programa que trabalham todos
os dias certificando a carne
Angus em frigoríficos de Sul
a Norte do país.
O Carne Angus Certificada atua hoje em 11 estados.
Ao todo são 40 unidades de
22 empresas parceiras. Em
2020, o Programa certificou
403 mil animais.

Estados Unidos e Cazaquistão em visita
Foto: Jandora Alvim

Com o objetivo de abrir
novos mercados para a exportação de genética Angus e
de compartilhar informações
sobre a pecuária nacional, a
Associação Brasileira de Angus esteve reunida no dia 18
de maio com representantes
dos Estados Unidos e do Cazaquistão. Na ocasião o conselheiro de assuntos agrícolas
do Serviço Exterior de Agricultura (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Oliver Flake, e
o embaixador do Cazaquistão,
Bolat Nussupov, foram recebidos pela gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes.
As visitas buscaram estreitar

a relação da entidade com os
países. Flake e Nussupov estiveram em Porto Alegre para
um encontro com o governador do RS, Eduardo Leite, e
aproveitaram para estender a
agenda realizando a visita à
Associação Brasileira de Angus.
Com o status de zona livre
de Febre Aftosa sem vacinação, esta situação passou a
despertar o interesse do Cazaquistão na importação de
genética Angus e de animais
vivos. E Oliver Flake é antigo parceiro da Angus e atua
como interlocutor nos interesses entre a Angus brasileira e
a norte americana.
Segundo Ana Doralina,

Nussupov manifestou o interesse do Cazaquistão em futuros negócios com a raça Angus. Ele também se mostrou
interessado em comprar Carne
Angus Certificada do Brasil.
“Foi uma conversa bastante importante, pois tivemos a
oportunidade de apresentar a
ele o trabalho que a Associação realiza em seleção, melhoramento genético e, é claro, na
produção de carne de qualidade”, destacou a dirigente.
Responsável pela mediação
do encontro entre a Angus e o
representante do Cazaquistão,
o médico veterinário Eduardo
Lund também marcou presença na reunião. Ele é um dos
exportadores de gado vivo do

Representantes do Cazaquistão, Ana
Doralina Menezes e Eduardo Lund

Rio Grande do Sul.
Em sua conversa com
Flake, a gerente do programa Carne Angus apresentou
dados da raça e da produção
de carne certificada, informações sobre o desempenho da
pecuária nacional e também
sobre atuações da Associação
no Brasil. “Foi uma reunião
de cooperação, em que houve

troca de dados e de informações sobre a raça Angus, sobre
a produção da pecuária brasileira e da Carne Angus Certificada”, informou Ana Doralina.
Os americanos vieram ao Rio
Grande do Sul para visitar diferentes entidades e, inclusive,
para encontro com a Secretaria da Agricultura do Estado.
De acordo com Ana Doralina, ambos os encontros foram
de extrema importância para
a aproximação da Associação
Brasileira de Angus com os
países. “Nosso intuito é conquistar, cada vez mais, novos
mercados pelo mundo. E essas
reuniões são o ponto de partida para possíveis parcerias”,
prospectou a dirigente.
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Clubes de Carne Angus
Fotos: Divulgação

A

praticidade do delivery e a
qualidade da carne Angus
Certificada andam juntas.
Esse casamento perfeito é possível graças aos Clubes de Carne, iniciativas já consolidadas
em outros segmentos e que começaram a se intensificar entre
os apreciadores da carne Angus.
O que já era uma demanda do
mercado consumidor ganhou
força e se estabeleceu definitivamente, num processo acelerado
pelas imposições da pandemia.
O sistema de vendas pioneiro
no ramo da carne de qualidade
estava nos planos dos empresários e criadores Dimas Rocha e
Luis Henrique Sesti. Em maio
de 2020, decidiram colocar em
prática o Blackbull Beef Club,
iniciativa que inaugurou o formato de vendas de cortes de
carne Angus por adesão e entrega a domicílio no Rio Grande do
Sul.
Joice Rocha, responsável
pela área de vendas da empresa,
conta que o serviço nasceu para
reduzir um gargalo comercial
de Cachoeira do Sul, RS. “Muitas pessoas tinham dificuldade
em encontrar algumas peças de
carne Angus em pontos de ven-

da na região e o Blackbull veio
para suprir essa demanda das
famílias”, relatou. O serviço da
Blackbull Beef Club não exige
o pagamento de mensalidades.
O comprador se torna sócio no
momento em que mantém o pedido mínimo de três peças por
mês. Além de participar de sorteios nas redes sociais do clube,
o sócio fica isento do pagamento
de R$ 10,00 da taxa de entrega.
Já os clientes que compram com
menor regularidade ficam sujeitos apenas à taxa do delivery.
A Blackbull dispõe de três
linhas de carnes para atender

BLACKBULL BEEF CLUB
Abrangência: Cachoeira do Sul e região
WhatsApp: (51) 99695-3230
Facebook: /blackbullbeefclub/
Instagram: @blackbullbeefclub

TREMPE CLUBE DA CARNE
Abrangência: Uruguaiana
WhatsApp: (55) 99903-4230
Facebook: /trempeclubedacarne/
Instagram: @trempeclubedacarne

às mais diversas necessidades
das famílias. A linha Assados
é formada por bife de chorizo,
entrecot e shoulder; a linha Cozinha contém peças como bife
de vazio, filé mignon, miolo de
alcatra e maminha. Já a linha
Fazenda vem atendendo à demanda de muitos pecuaristas da
região, pois dispõe de uma peça
de paleta sem osso Angus, de 8 a
10 quilos de peso. A logística da
Blackbull Beef Club é bastante
simples. Os pedidos dos clientes
são captados nas segundas-feiras, processo que começa com
o envio de lista com os cortes
disponíveis do Frigorífico Silva.
Na terça, os pedidos são encaminhados à indústria e feitas as
compras. Às quintas e sextasfeiras são dedicadas à entrega
dos produtos no endereço informado pelos clientes. A carne
Angus chega aos consumidores
mantendo o padrão a vácuo do
frigorífico, mas envolta em papel de seda e embalada em caixas de papelão recicláveis com
a marca da Blackbull. “Temos

uma estrutura física equipada
com freezers, onde fazemos o
preparo do produto (pesagem e
embalagem)”, conta Joice.
Trempe Clube
Da Fronteira Oeste gaúcha
vem outra iniciativa que coloca
a carne Angus Certificada dentro da casa do consumidor. O
projeto da Trempe Clube da Carne nasceu no Dia do Gaúcho –
20 de setembro – e tem por trás
os empreendedores Maria Antonyela Lopez Carvalho, Giovani
Carlotto e Ricardo Oaigen, sócios no projeto do clube de compras que atende exclusivamente
ao mercado de Uruguaiana, RS.
O formato é o de clube de tradicional, em que o consumidor se
associa e paga uma mensalidade
conforme o pacote escolhido.
As entregas são feitas sempre no início de cada mês, e a
carne vem de frigoríficos parceiros como Callegaro, Silva, Coqueiro e Marfrig.
A Trempe Clube da Carne
oferece duas modalidades de

plano: o De Luxo contém peças
de T-bone, short rib, prime rib,
bife ancho e chorizo, com valor
da mensalidade de R$ 220,00.
Já a linha De Fundamento é de
cortes tradicionais e genuinamente gaúchos, como costela,
maminha e vazio, com mensalidade de R$ 160,00. Além dos
pacotes mensais, a Trempe mantém um cardápio semanal para
clientes avulsos, o que inclui
acompanhamentos e bebidas.
Quem faz o pedido pelo WhatsApp, recebe o produto em casa
e realiza o pagamento por boleto na semana seguinte.
Os clientes que aderem aos
planos mensais automaticamente participam de sorteios e
promoções nas redes sociais do
clube, além de garantir 10% de
desconto nas compras do cardápio semanal e delivery gratuito.
Na Trempe, os pedidos podem
ser feitos de segunda a quartafeira, e as entregas ocorrem na
sexta-feira à tarde e no sábado
pela manhã.
“Todas as carnes são premium, independentemente do
tipo, e são entregues na casa
do cliente com toda a qualidade da marca, a mesma que
saiu do frigorífico”, pontua Ricardo Oaigen. Segundo ele, o
negócio nasceu da necessidade
de ampliar a oferta de carne
superior no mercado de Uruguaiana. “Estamos na fase de
amadurecimento de um projeto
que surgiu de uma necessidade
do momento, mas que tende
a se consolidar pela proposta de juntar a comodidade do
delivery a marcas tradicionais
como a Angus”, afirmou.

Apoio Angus ao Hackathon
Buscar soluções para as dificuldades enfrentadas pelo agronegócio. Esse foi o objetivo do primeiro Hackathon deste ano, realizado
virtualmente de 16 a 18 de julho.
O evento, que integrou o projeto
HackatAgro 2021, contou com
o apoio da Associação Brasileira
de Angus. “Para a Angus, apoiar
esse evento é muito importante, pois ele promove a integração

dos setores do agronegócio e, por
meio das startups, busca avanços
em soluções tecnológicas para as
problemáticas dos diferentes elos
da cadeia, sendo um deles a pecuária”, destacou a gerente nacional
do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes.
O foco das soluções desta
edição foi a gestão da proteção
de cultivos agrícolas. As startups

participantes apresentaram soluções baseadas em software, aliando as características de conectividade e latência de diversos tipos
de redes (fibra, 4G, CAT-M, NBIoT, 5G e outras), contemplando a
utilização de computação de borda, sensores e novos terminais. O
tema foi escolhido pelo beOn Claro, hub de inovação da Claro e patrocinador do HackatAgro 2021.

Essa foi a segunda edição do
projeto que conta com o apoio da
Angus. A primeira vez que a entidade apoiou a iniciativa foi em
2019. “Isso porque acreditamos
muito na importância de fomentar novas soluções tecnológicas
para o campo. É dessa forma que
o agronegócio brasileiro vai crescer cada vez mais”, acrescentou
Ana Doralina.
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Confina Brasil: raio-x da pecuária
Fotos: Divulgação/Angus

Por Nicolau Balaszow

A

edição 2021 do Confina
Brasil teve início no dia 21
de junho no Rio Grande do
Sul e vai até o próximo mês de
setembro, envolvendo as principais regiões de produção pecuária do Brasil. Esta pesquisa é
realizada pela Scot Consultoria com o apoio da Associação
Brasileira de Angus, e tem como
meta mapear no mínimo 40%
de todo o gado confinado e semiconfinado no Brasil. A estimativa é de visitas presenciais
em 14 estados em cerca de 120
propriedades, incluindo os produtores da raça Angus, somados
à atualização das informações
obtidas em 2020. A iniciativa
abrange as pequenas, médias e
grandes propriedades de Norte
a Sul do país, onde serão coletados e analisados dados pecuários do sistema. Considerando
a responsabilidade do projeto,
a Scot Consultoria conta com
equipes de especialistas - médicos veterinários, engenheiros
agrônomos e zootecnistas -, preparados para coletar as informações e interpretá-las.
As visitas realizadas entre 21 de Junho e 9 de Julhoa
criadores do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina mostraram a intensificação usando
elevados índices zootécnicos,
uma produção mais sustentável,
menor tempo de produção, melhor qualidade do produto final
e possibilidade de melhor remuneração por esse diferencial. A
constatação de que há carência
de informações relacionadas à
produção intensiva brasileira foi
o mote principal desta iniciativa.

Rafael Ribeiro (destaque) e grupo do Confina Brasil

e tecnologia. A pesquisa além
de mostrar os indicadores zootécnicos, mostrará os métodos
dedicados à infraestrutura, manutenção de benfeitorias e descarte de dejetos.

Intensificação
Sabe-se que, no Brasil, a
maior parte do rebanho é criado
a pasto. Mas o quadro vem se
modificando com o uso cada vez
mais significativo da produção
intensiva.Temos o maior rebanho
mundial de bovinos (conforme o
IBGE, 2019, são 217 milhões de
cabeças, representando 14,3%
do rebanho mundial), seguido
pela Índia, com 190 milhões de
cabeças. Um dos diferenciais da
pesquisa é divulgar a realidade
deste sistema e também conhecer
histórias de pessoas que lideram
esse processo. Para o zootecnista
Rafael Ribeiro, coordenador de
Método
Para a coleta destas infor- inteligência de mercado da Scot,
mações o Confina Brasil, atra- esta pesquisa vai permitir conhevés desta pesquisa-expedição, cer, entre outros fatores, a realifará um levantamento de dados dade de cada região. Queremos
in loco, sendo que os dados e os saber sobre o uso de tecnologia,
processos de produção buscam nutrição, sanidade, evolução do
conhecer a realidade desta ati- confinamento e vários aspectos
vidade em sua gestão, manejo, das vivências, além dos processanidade, nutrição, custo de con- sos sucessórios dos produtores
finamento, logística, produção rurais”, descreve. Esse, portanto
de alimentos, sustentabilidade será um “mergulho” na vida ru-

ral brasileira. “Será uma oportunidade para o criador comparar
o uso do seu sistema com outros
que vem dando os melhores resultados. Sem esquecer de dizer
que as informações serão disponibilizadas gratuitamente”, enfatiza o técnico.
A difusão das informações
acontece em tempo real através de plataformas digitais
e relatos diários publicados
no portal do Confina Brasil.
Um dado importante trazido
pela Scot Consultoria, mostra
que em 2019, a quantidade
de bovinos confinados foi de
1.372.365 de cabeças, aumento de 11% comparado a 2018.
E em 2020, foi de 1.663.062
bovinos, aumento de 21,2%
quando comparado a 2019.
Melhoramento da raça
Conforme a gerente nacional
do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
esta pesquisa sobre os sistemas
de produção intensiva no Brasil
tem uma grande importância

para a pecuária nacional. “O
Confina Brasil vem no sentido de
fazer um raio-x dos sistemas de
produção intensiva nas diferentes
regiões e realidades do país. E essas trocas são muito construtivas
dentro da pecuária moderna que
o Brasil vem caminhando”, disse.
Ela destaca o valor do projeto
por que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo,
sendo que o sistema de confinamento vem sendo empregado em
5 milhões de cabeças. “Exportamos para mercados exigentes e
o volume de bovinos confinados
representa 15,65% dos bovinos
abatidos em 2020, e vem aumentando cada vez mais, garantindo
volume, abastecimento e padronização”, justificou.
É importante informar que
o formulário entregue aos produtores nas visitas dos técnicos
traz perguntas da Associação
Brasileira de Angus que permitirão gerar dados para serem
utilizados pela entidade para o
melhoramento da raça.
“São perguntas chaves para

observar algumas ações que a
Angus pode realizar no futuro”,
destacou o gerente de Fomento
da Angus, Mateus Pivato. Para
ele, a parceria da Angus com a
Scot Consultoria neste projeto
também promove a aproximação
de pecuaristas com a Associação
e com o programa Carne Angus
Certificada. “Estamos procurando cada vez mais buscar dados
e informações, conhecendo não
só o produtor de genética, mas o
produtor do Carne Angus”. Entre as associações, a Angus é a
única a apoiar o Confina Brasil.
Foco da pesquisa
Nei Eduardo Schneider, pecuarista sediado no município
de São Sebastião do Caí, RS,
em sua propriedade, a Cabanha
TK, recebeu a delegação de técnicos e respondeu ao questionário, mostrou-se receptivo e disse
fazer a cria e o engorde de gado
europeu, sendo que nos últimos
três anos passou a utilizar o sistema de confinamento. “Nesta
visita já pude perceber a possibilidade na melhoria na parte
da administração do sistema
de confinamento e no restante
da propriedade. Passei a utilizar este sistema há três anos
e venho aprendendo muito e a
minha expectativa no momento
é poder acompanhar os resultados desta pesquisa para me situar ainda mais e daí adequar às
orientações e melhorar a minha
produção”, disse o produtor.
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Festival Angus Malbec na Serra Gaúcha

O

Festival Angus Malbec
retorna em Agosto à
Serra Gaúcha e promete
enorme sucesso, especialmente
entre os turistas de todos os
cantos do Brasil que historicamente visitam cidades serranas
como Gramado e Canela, entre
outras. Garantindo uma experiência diferenciada aos apreciadores da alta gastronomia,
onde brilharam as preparações
com cortes de carne Angus certificada, o evento é promovido
pelo restaurante Malbec com o
apoio da Associação Brasileira
de Angus.
A ação visa surpreender os
clientes do Malbec com um cardápio com cortes variados de
carne Angus, acompanhados de
deliciosos legumes e tubérculos
salteados na brasa. “Nossa expectativa é entregar a melhor
experiência para os visitantes,
com segurança e sabor”, afirmou o gestor do Malbec, Josiano Schmitt.
Em sua quarta edição, o festival tem como estrelas cortes
como Costela Premium, assada
em baixa temperatura, Shoulder, Flat Iron e Short Ribs. Os
pratos servem duas pessoas e
podem ser acompanhados de
batata grelhada com tapenade azeitona e pesto pimentão,
ratatouille Malbec ou couveflor na manteiga com pinhão e
amêndoa. “A proposta é aprimorar ainda mais a percepção
do cliente em relação à produção do campo ao prato. E

Foto: Eduardo Rocha/Angus

Ana Doralina Menezes

este é um desafio diário, pois
compreender de forma genuína
esta experiência requer, além do
sabor, da suculência e do aroma do produto, uma série de
elementos”, observou Josiano.
Em 2020, o evento não foi realizado por causa das restrições
impostas pela pandemia.
Do campo ao prato
Neste ano, a ideia é proporcionar aos consumidores
uma verdadeira experiência do
campo ao prato. Por isso, serão
projetados no restaurante e divulgados nas redes sociais, ao
longo dos meses, vídeos mostrando o empenho dos produtores e trabalhadores rurais e os

técnicos da Associação Brasileira de Angus na produção de
ingredientes entregues ao Malbec. “Trabalhamos diariamente, mantendo o cuidado com a
alimentação e com o bem-estar
dos animais, para que chegue à
mesa do consumidor a melhor
qualidade de carne possível”,
afirmou o produtor do Programa Carne Angus Certificada
Filipe González. Proprietário
da Fazenda São José, de Aceguá, RS, ele é um dos responsáveis por disponibilizar Carne
Angus Certificada ao Malbec.
A gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
lembra que produtores e téc-

nicos da raça trabalham seriamente no campo e nas unidades
frigoríficas para que a carne
entregue aos estabelecimentos
cumpra os rigorosos padrões
de qualidade exigidos pelo Programa. “Levar essa consciência
para os consumidores é algo
difícil, pois eles não vivem a
realidade do campo. Só quem
conhece ou quem já visitou uma
fazenda sabe o que é isso. E o
Malbec será, durante o festival,
um espaço onde as pessoas poderão sentir e entender um pouquinho mais sobre a produção”,
comentou ela.
O fornecedor oficial de Carne Angus Certificada ao evento
é o Frigorífico Zimmer. “É um
projeto que nós da indústria
achamos muito legal desde o
começo por se tratar de uma
iniciativa inovadora, onde podemos mostrar aos consumidores novos cortes e cortes que
não são tão conhecidos”, destacou André Zimmer, diretor
do frigorífico.

O restaurante Malbec, localizado na Av. Borges de Medeiros, 210, em Gramado, está
aberto ao público todos os dias
da semana durante o festival,
das 11h às 22h, e os clientes
podem permanecer no local até
as 23h59, conforme o decreto
vigente. O estabelecimento seguirá todas as medidas necessárias em função da pandemia,
como uso de máscara obrigatório por parte dos clientes, funcionários e fornecedores, limite
de ocupação reduzido e aferição de temperatura na entrada
do restaurante.
Azeite Casa Albornoz
O azeite “Da Casa”, produzido pela Casa Albornoz, de
Livramento, RS, novo parceiro
da Angus no festival deste ano,
recebeu o título de Melhor Azeite do Brasil no renomado concurso EVO International Olive
Oil Contest, realizado na Itália.
O rótulo já havia sido agraciado
com a medalha de ouro na categoria Monovarietal Koroneiki
e, agora, consagrou-se como o
melhor azeite de oliva extravirgem do Brasil. “Com muita
alegria e satisfação compartilhamos mais essa conquista. Ter
um rótulo com esse selo atesta
que realmente levamos a sério o
propósito de produzir azeites de
qualidade elevada e nos motiva a
seguir em busca da excelência”,
disse a diretora comercial da
Casa Albornoz, Virginia Albornoz Ferreira.

Rastreabilidade individual abre mercados
A identificação eletrônica
individual dos bovinos já é uma
realidade em propriedades brasileiras e em muitos países do
mundo. Ferramenta fundamental para gestão das fazendas,
a identificação individual dos
animais e a rastreabilidade que
a tecnologia proporciona traz
diversas vantagens para melhor
garantia da sanidade do rebanho
e melhoria do bem-estar animal,
contribuindo para que a carne
brasileira atinja novos mercados.
Segundo Ivo Martins Alves Filho, diretor comercial da
Allflex, líder em identificação e
monitoramento animal, o Uruguai é um exemplo do uso desse

dispositivo e de um sistema de
rastreabilidade oficial. Desde
2002, 100% do rebanho bovino
e bubalino do país é identificado por brincos eletrônicos. “O
Uruguai tem o mesmo status
sanitário que o Brasil, porém,
a carne produzida por lá consegue alcançar mais 18 países,

incluindo os mercados mais exigentes do mundo. Essa conquista é pautada em rastreabilidade,
um caminho para modernização
do setor”, explica.
Outro exemplo relevante e
que pode ser inspiração para o
Brasil, na visão de Alves Filho, é
a Austrália, em que há um projeto federal com a integração
dos estados para a identificação obrigatória dos animais no
momento do deslocamento do
rebanho. Na prática, os brincos
eletrônicos são colocados quando os bovinos são vendidos para
outra propriedade. “Ao sair da
fazenda, esses animais são lidos
e as informações são inseridas

em uma base de dados antes da
entrada em outra propriedade.
Esse modelo poderia servir de
inspiração para o Brasil, que faz
uma pecuária extensiva e tem
alta movimentação de animais
de uma propriedade para outra”, explica.
A discussão da identificação
obrigatória é importante para o
Brasil e na visão do diretor comercial de Allflex, precisa ser
feita com muita responsabilidade pelo setor produtivo. Além
dos benefícios relacionados à
gestão de dados e controle patrimonial, essa ferramenta é uma
aliada para o controle sanitário,
principalmente no momento em

que algumas regiões brasileiras
caminham para o fim da vacinação obrigatória contra Febre
Aftosa.
“A identificação individual ajuda a mapear e identificar
por onde o animal passou e com
quais outros ele conviveu. Isso é
mais assertivo do que as ações
que temos hoje, como o Guia
de Transporte Animal (GTA),
que nos dá informação por lote
apenas. O uso da identificação
individual coloca o controle sanitário em outro patamar. É uma
medida importante para dar garantias da sanidade do rebanho
e de controle estratégico para a
defesa sanitária”, afirma.
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Genética nacional voa alto
Foto: Eduardo Rocha/Angus

Desde os primórdios da criação da raça Angus no
Brasil, todo produtor sempre sonhou em oferecer
ao mercado sua genética, produzida em seus
quintais. Muitos conseguiram, através de touros
melhoradores, e, atualmente, muitos outros
passaram a usar as modernas ferramentas de
congelamento de sêmen, a inseminação, a FIV, a
IATF e montaram pequenas centrais para alcançar
seus sonhos. Neste século, com a coordenação
da Associação Brasileira de Angus e estreito
relacionamento com as grandes centrais de sêmen
internacionais e brasileiras, novos patamares estão
sendo alcançados, ampliando o alcance da genética
nacional.
Por Horst Knak

S

omente no primeiro trimestre de 2021, a raça
Angus registrou expansão
de 53,39% na comercialização
de sêmen produzido no Brasil.
A genética nacional foi responsável por 28,99% do mercado
doméstico de sêmen Angus,
conforme levantamento da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia). Com
isso, foram largamente superados (10 pontos percentuais) os
já excelentes números de 2020.
O presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, festeja estes
números, que consagram as
iniciativas da entidade em valorizar a genética produzida
por dezenas de selecionadores.
“Dá gosto de ver quando os
resultados ficam até acima das
expectativas. Mas não vamos
parar por aí. Temos condições
de produzir ainda mais, com o
acréscimo das ferramentas de
avaliação genômica, os provas
de eficiência alimentar, a ampliação das DEPs nos dados do
Promebo, a ultrassonografia,
entre outras”, afirma Nivaldo.
O gerente de fomento da
Angus, Mateus Pivato, assinala
que os criadores têm optado,
cada vez mais, por reprodutores brasileiros, que têm se destacado por sua qualidade. “Isto

se deve ao cuidadoso trabalho
de seleção e de melhoramento
genético que é realizado dentro
das porteiras pelos pecuaristas”, aponta. Aliada aos excelentes números comerciais, a
produção de sêmen Angus no
Brasil cresceu 117,14% em
relação ao primeiro trimestre
de 2020. Segundo Pivato, representa, em doses, 63,13%
do volume total importado no
primeiro trimestre. Ou seja, ao
mesmo tempo que importa dez
doses, o Brasil produz seis. Em
2020, a genética produzida no
Brasil representava três de cada
dez (34,46%).
Associado à performance
da genética Angus, o Ultraback
experimenta igual sucesso. Produto do cruzamento de reprodutores Aberdeen Angus com

Touro Ultrablack desenvolvido no Brasil

Brangus (composição de no
mínimo 80% de genética Angus
e 20% Zebuína) o Ultrablack
apresentou crescimento de registros de 34,78% no período
2020/21. Segundo levantamento da Angus, houve expansão no
número de criadores que fazem
uso desta genética em suas propriedades. Do período 2019/20
para o 2020/21 o crescimento
foi de 18,75%.
Quatro anos
de Ultrablack
Com apenas quatro anos de
existência no Brasil, o Ultrablack já fascina dos produtores
pela sua capacidade de agregar
qualidade de carne e outras vantagens já no primeiro cruzamento. Atualmente, o Ultrablack já
tem registros de nascimentos

de animais de segunda geração. “Os criadores têm utilizado
cada vez mais a nova raça em
seus plantéis como mais uma
ferramenta para qualificar seus
rebanhos”, constata Pivato. Reprodutores Ultrablack podem
ser utilizados em vacas Nelore
ou meio sangue com intuito de
produção de animais para rebanho comercial. Também podem
ser cruzados com fêmeas Ultrablack em rebanhos produtores
de genética ou como uma forma
de acelerar o processo para obtenção de exemplares Brangus.
Do alto de seus 80 anos de
mercado no Brasil, a ABS incorporou seis novos touros Angus
ao seu portfólio, ampliando sua
bateria para nove reprodutores.
Foi o dobro do ano anterior,
informa o gerente de corte da

Fotos: Divulgação/Angus

Nivaldo Dzyekanski, da Angus

Mateus Pivato, da Angus

Marcelo Selistre, da ABS

ABS, Marcelo Selistre. “Existe
uma demanda crescente pela
genética nacional, a oferta de
touros bem avaliados melhorou
muito. Os programas de avaliação genética estão tendo melhor
confiabilidade nas informações,
mais completos, como os dados
de carcaça, informação de pelame, resistência a ectoparasitas,
bem como o aumento da confiabilidade pela genômica. Há um
impacto importante também
em relação ao valor da dose de
sêmen, que pela alta do dólar, a
genética importada começa a
perder competitividade”, analisa Selistre.
A expectativa da ABS é
dobrar as vendas de genética
nacional em 2021. “O grande
mercado do Angus é o cruzamento industrial, então são animais terminais. Mesmo que tire
uma a duas crias das fêmeas
F1, ainda assim são considerados animais terminais, pois não
há pretensão de selecionar fêmeas da próxima geração, normalmente é a produção de um
tricross. Para os programas de
carne de qualidade, certamente a busca por genética Angus
já é um ponto forte, mas os
projetos mais específicos ainda buscam uma genética mais
consistente nas características
de qualidade de carne, como as
linhagens americanas de alto
marmoreio”, justifica Marcelo
Selistre.
Especialistas em
genética nacional
Especialista em revelar
animais nacionais, a Central
Progen, de Dom Pedrito, RS,
ampliou em 80% o número de
reprodutores Angus em coleta.
“Estamos atentos ao crescimento do Ultrablack e deveremos ter os primeiros touros
disponíveis em breve”, assinala
o gerente da Progen, Fabio Barreto. No primeiro trimestre, a
empresa produziu 324% mais
sêmen Angus em relação ao
mesmo período de 2020, demonstrando que as expectativas
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são muito boas.
Conforme Barreto, a bateria
da Progen possui uma grande
variabilidade de touros, suprindo quaisquer necessidades do
produtor, seja cruzamento terminal, retenção de fêmea, produção de genética, destacando
que o Programa Carne Angus
é um dos grandes motores do
fortalecimento da raça. A busca
crescente das opções nacionais
deve-se a uma multiplicidade
de fatores, como o aumento da
utilização da Inseminação Artificial, maior retenção de matrizes, valorização da atividade
pecuária, desvalorização do real
frente ao dólar e, efetivamente,
os programas de carne de qualidade (destaque ao maior do
país, o Programa Carne Angus
Certificada), sistema em que o
Angus se mostra imbatível em
opções e volume de sêmen.
Parceira da Progen na busca de genética nacional, a Alta
Genetics identificou um aumento significativo de investidores
em genética nacional, conforme
o gerente de corte, Miguel Abdalla. “Temos o pecuarista que
investe para atender a uma demanda interna e comercializa
ao mesmo tempo. E também o
investidor que nem sempre é do
ramo pecuário e quer ampliar
o seu leque de investimentos”,
avalia Abdalla. “Este mercado pulsante no último ano nos
apresentou saltos extraordinários, que não mostra nenhum
sinal de enfraquecimento. É um

mercado otimista, que se reflete na genética, ficando difícil
projetar com precisão até onde
iremos. Só sabemos que serão
ótimos e todos precisam trabalhar muito para suprir esta
demanda”, analisa o experiente
técnico.
Entre os principais motores
da expansão das vendas de genética nacional, estão as exportações de bezerros vivos a mercados do Oriente Médio, mas
também o produtor está preferindo produzir matrizes em seu
próprio rebanho, visando sua
retenção, seja para reposição
ou aumento de rebanho. É claro, segundo Miguel Abdalla, que
na outra ponta, mesmo no ambiente de pandemia e economia
represada, “o consumidor final
também está buscando qualidade nas gôndolas de supermercados e açougues, forçando a indústria a apostar cada vez mais
nos segmentos gourmet”.
Outra empresa que sempre
apostou em genética brasileira
é a CRV Lagoa. Durante anos,
a empresa manteve o Centro de
Performance em Sertãozinho,
SP, onde touros de vários estabelecimentos brasileiros eram
testados. “Hoje, grande parte
de nossos líderes de vendas são
provenientes deste centro, mostrando que sempre estivemos
na vanguarda, acreditando na
genética brasileira”, afirma o
gerente de corte da CRV Lagoa,
Delmiro Rodrigues. Os touros
Angus nacionais perfazem 60%

O mercado pulsante de
2020 apresenta saltos
extraordinários e não dá
sinais de desaquecimento

do seu portfólio e a empresa
promete contratar ainda mais.
O sucesso recente do Ultrablack
ainda não rendeu contratações,
mas os técnicos estão de olho
na nova raça.
Ferramentas facilitam
identificação dos melhores
Para Delmiro, a alta do dólar é a menor causa do estímulo
à genética nacional. “A genética brasileira está muito bem
estabelecida, com excelentes
criatórios e hoje temos muitas
ferramentas para identificar os
melhores reprodutores e a certeza de que teremos resultados
excepcionais no campo, com
nossos touros respondendo no
campo no mesmo nível dos melhores touros importados”, analisa Rodrigues. O portfólio da
CRV Lagoa foi ampliado com
touros jovens entre os melhores
avaliados no Brasil, e por isso,
ele acredita em um incremento
de vendas superior a 50% em
2021.
A diversidade de sistemas
que utilizam touros nacionais
também permite outras análises, segundo Delmiro Rodrigues.
“O produtor utiliza a genética
de nosso portfólio tanto para
vender os bezerros na desmama
como em programas completos
desde o nascimento até à engorda. Mas ainda é pequena a procura por touros com marmoreio
elevado, por exemplo, apesar de
estarem disponíveis.Percebe-se
busca por touros especialistas,
como por exemplo com dados
grande desempenho de ganho
de peso, capazes de garantir
retorno financeiro ao produtor,
porque o mercado ainda paga
muito por peso”, explica.
Empresa genuinamente gaúcha, a Solução Genética é liderada pelo experiente técnico e
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Fábio Barreto, da Progen

Delmiro Rodrigues, da CRV Lagoa

Miguel Abdalla, da Alta

selecionador Luis Felipe Cassol,
um grande defensor da genética nacional. Considerando que
o Brasil é um gigantesco mercado para genética de qualidade e a pecuária está localizada
no Eixo Centro-Oeste/Sudeste,
a genética nacional se encaixa
perfeitamente. “Nossa genética é adaptada aos trópicos,
tem aptidões para ciclo curto,
sistemas intensivos e qualidade
de carne, completamente diferente de algumas décadas atrás,
quando o foco era simplesmente
produzir touros para cobrir vacas”, assinala Cassol.
Mas há espaço para muito
mais. Por isso a empresa contratou mais touros nacionais
e investiu em Ultrablack, para
ampliar seu leque de mercado.
Ao mesmo tempo em que ampliam suas ofertas, as empresas também entram na corrida
para implementar dados das
Diferenças Esperadas na Progênie (DEPs) como índices de
carrapatos e pelame, além da
genômica, permitirão entregar
ao mercado animais e sêmen
nacionais com resultados ainda
mais certeiros, raciocina Cassol.
A Renascer Biotecnologia,
de Uruguaiana, na fronteira
oeste gaúcha, também incorporou três novos touros Angus à
sua bateria, mas o que espanta
é o crescimento nas vendas, que
atingiu 137% nas vendas neste primeiro trimestre de 2021,
revela a responsável técnica da
empresa, Cecília Pavin. “Estes
valores nos surpreenderam positivamente, porque refletem o

aquecimento do mercado e a
valorização do terneiro”, assinala a médica veterinária. Seus
clientes buscam os cruzamentos
industriais, mesmo que muitos
sejam selecionadores, como a
Gap Genética, o criador Alex
Fonseca, entre outros.
Novos players em
genética nacional
Apesar de toda sua tradição
no mercado mundial, a Genex é
relativamente nova no mercado da genética nacional, como
informa a gerente de corte Juliana Ferragute. “Instensificamos as importações de sêmen e
fizemos a segunda importação
de touros vivos americanos para
coleta no Brasil e já iniciamos
as contratações de touros Angus da safra 2019”, informa
Juliana. O forte crescimento das
vendas no primeiro trimestre,
que não é comum para o corte, deve-se à valorização do bezerro e ao atraso da estação de
monta, provocado pela falta de
chuvas na região norte do País,
explica a gerente da Genex.
Dentro da Genex, as expectativas de crescimento para a raça
Angus em 2021 são superiores
a 40%. O sêmen nacional está
apresentando um crescimento
ainda mais acelerado, isto que
na Genex é um produto relativamente novo, já que contratamos
os primeiros touros em 2019,
explica Juliana Ferragute. E a
quase totalidade do sêmen nacional é direcionado para a produção de animais terminais. “O
objetivo é atender os programas
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24

Junho/Julho de 2021 - Ano 22 - Nº 101

de carne, agregar valor ao produto, e de quebra reduzir o ciclo
pecuário da fazenda”, analisa.
Para acelerar a seleção de
touros nacionais, a Semex optou por usar sua central própria, a Tairana, para coletar e
levar novos produtos ao mercado. “A cada ano, percebemos
um incremento nos números
(avaliações) dos reprodutores
selecionados. A aposta da produção própria garante também
custos menores, sem abrir mão

de dados consistentes de desempenho, qualidade de carcaça e carne com marmoreio”,
justifica o gerente de corte da
Semex, Antonio Carlos Sciamarelli.
No afã de atender às demandas, a Semex tem como política
entregar animais equilibrados
em desempenho e qualidade de
carcaça. Na verdade, diz Sciamarelli, “isto vale para qualquer origem dos touros adquiridos. O que importa é auxiliar
o criador a escolher o melhor
reprodutor para cada sistema
de produção, já que a escolha
da genética é muito importante
para o resultado final”.
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Angola, Equador e Paraguai, novos mercados
Pelo menos três países
já são destino da genética
Angus desenvolvida no Brasil: Angola, Equador e Paraguai. Ainda que o número
de doses seja pequeno diante dos assombrosos dados
do mercado de sêmen no
País, representa um vislumbre a quem produz genética.
Em 2019, foram exportadas 22.538 doses, conforme
a Asbia, mas em 2020, o
mercado externo foi muito
prejudicado pela pandemia.
Entre os exportadores,
constam as conhecidas Três
Marias, Recalada, La Coxilha, São Marco e Casa
Branca Agropastoril. As três
primeiras coletam seus touros e comercializam sêmen
através da Zebufertil, com
sede em Campo Grande,
MS. A ABS foi pioneira na
exportação de sêmen Angus
a Angola. Foram apenas mil

doses, mas já é um começo em
se considerando o incipiente
mercado de genética da África, continente com predominância tropical. A explicação
para a preferência angolana
tem a ver com a adaptação
aos trópicos – especialmente pelo curto e adaptação ao
meio, características que estão na base da seleção genética da raça Angus no Brasil.
Os resultados vão ditar as
novas compras deste produtor angolano e poderão gerar
novas demandas por lá.
Já o Equador figurou
como cliente no leilão da Fazenda São Marco, também
em 2019, quando adquiriu
parte de uma fêmea premiada. Depois foram adquiridos
50% de um touro da Casa
Branca, cujo sêmen será exportado ao Equador. Com
isso foi inaugurada uma nova
era na pecuária equatoria-

na, buscando tanto o Angus
puro como também o meio
sangue. O objetivo é suprir
o mercado nacional com reprodutores e criar um sistema de produção de carne
de qualidade, segmento de
grande carência no Equador.
No Paraguai, o cenário está mais adiantado, já
que as exportações de sêmen se iniciaram há dois
anos e há perspectivas de
exportações de até 50 mil
doses para aquele mercado,
especialmente para inseminar matrizes zebuínas. Dois
terços dos clientes são brasileiros que estão investindo
em cruzamento industrial,
utilizando Angus para padronização do rebanho, já
visando à produção de carne de qualidade, explica o
diretor da Zebu Fértil, Ney
Conti, que atua forte neste
mercado.

Juliana Ferragute, da Genex

O sucesso da Ultrassonografia
Com um novo recorde,
4.145 animais da geração
2019 foram avaliados pelo
Programa de Fomento à Avaliação de Reprodutores por
Ultrassonografia. O programa,
que é subsidiado pela Associação Brasileira de Angus está
completando uma década de
atividades. Do total de exemplares mensurados, 3.723 geraram
DEPs para características relacionadas à produção de carne e
ganho econômico. A quantia
representa 52,7% das fêmeas
e 60,8% dos machos avaliados
no Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne (Promebo) da geração 2019.
Para o médico veterinário
e gerente de Fomento da Associação Brasileira de Angus,
Mateus Pivato, o aumento na
quantidade de animais avaliados deve-se a um somatório de
fatores, como o maior interesse
de criadores e de compradores

ticas que estão diretamente
relacionadas à melhora no rendimento cárneo, a qualidade da
carne e a precocidade de acabamento. “Os programas de
melhoramento são abastecidos
com essas informações e dessa
forma é possível se predizer o
mérito genético dos animais
para características de carcaça em idades jovens sem a necessidade de abate”, explicou.
Para o analista de dados
Especialistas
do Promebo, Eduardo Barvalorizam a técnica
A ultrassonografia de car- bachan, ao avaliar os resulcaça permite, segundo Lean- tados da geração 2019, fica
dro Lunardini, proprietário cada vez mais visível o comda Meat Science Consultoria, promisso da Associação Braparceira da Angus na Prova de sileira de Angus em munir os
Eficiência Alimentar Angus/ criadores de informações imEmbrapa, a observação de es- prescindíveis para a seleção
truturas corporais dos animais dos rebanhos. “Cabe a nós, do
como a Espessura de Gordura Promebo, exaltar a dedicação
Subcutânea (EGS), a deposi- e a competência em realizar
ção de Gordura Intramuscular esta árdua tarefa a cada ano
(Marmoreio) e a Área do Mús- com melhor desempenho”,
culo Longissimus. Caracterís- completou o técnico.

tor está utilizando essa ferramenta para a seleção própria
do seu rebanho”, ressaltou.
A expectativa, segundo ele, é
avaliar uma quantidade ainda
mais expressiva de animais na
geração 2020 que venham a
resultar em DEPs Enriquecidas pela genômica na medida
que estes animais forem sendo
genotipados.

por reprodutores que possuam
características para a produção de carne. Além disso, as
centrais de inseminação têm
contratado somente touros
com indexadores mensurados
por ultrassom de carcaça. “A
ferramenta já foi um diferencial. No entanto, hoje tornouse essencial para a comercialização de reprodutores, dada

a importância das características que são avaliadas”, acrescentou.
A quantidade de animais
mensurados mostra ainda,
conforme Pivato, que a avaliação não está sendo utilizada
pelos criadores somente com
intuito comercial. “Como temos muitas fêmeas avaliadas,
compreendemos que o produ-
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Selo Seleção Qualidade de Carne

A

pós passarem pelo crivo
da Associação Brasileira de Angus, 1.459
animais da raça, sendo 851
machos e 608 fêmeas, vão
estampar em seus registros
genealógicos o Selo Seleção
Qualidade de Carne. A chancela, lançada em novembro
de 2020, reconhece exemplares Angus superiores em
dados de carcaça. Ao todo,
22.200 reprodutores passaram pela avaliação da Angus. No ano passado, 1.089
animais foram condecorados
com o selo.
Para o médico veterinário e gerente de Fomento
da Angus, Mateus Pivato, o
selo reforça a importância
de selecionar o rebanho para
características de carcaça.

Foto: Gabriel Olivera/Angus

“Ao avaliarem seus animais
através da ultrassonografia
de carcaça, os criadores terão em mãos dados que lhes
auxiliarão na produção de
carne de qualidade. E o selo
é um diferencial para reprodutores superiores nestas
características, bem como
uma garantia de que esses
indivíduos possuem genética
de ponto para transmitir as
características para as próximas gerações”, destacou. Segundo Pivato, a expectativa é
que o número de animais com
o crivo venha a crescer, tendo
em vista o potencial genético
dos exemplares Angus brasileiros.
Promebo e Ultrassom
O selo considera repro-

dutores que estão entre os
20% melhores para Índice
Bioeconômico de Carcaça
(IBC) e para Percentagem
de Gordura Intramuscular
(marmoreio), além de terem
DEPs positivas para Área de
Olho de Lombo (AOL), Espessura de Gordura Subcutânea (EGS) e Espessura de
Gordura na Picanha (EGP8).
Para participar, os criadores
precisam avaliar seus ani-

mais no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne
(Promebo) e fazerem a avaliação dos exemplares por ultrassonografia de carcaça.
Veja a lista de animais

com o Selo Seleção Qualidade de Carne no site da
Associação Brasileira de
Angus (https://angus.org.br/
selo-selecao-qualidade-dacarne/).

Os vencedores do Supremacia Genética 2021
A Fazenda Rio da Paz,
de Cascavel, PR, e a Fazenda Limeira, de Pinhão, PR,
venceram o prêmio Supremacia Genética da raça Angus, concedido pela Associação Nacional de Criadores
(ANC) - Herd-Book Collares. O resultado, que leva em
conta o desempenho atingido (maior índice final da geração 2019) entre propriedades inscritas no Promebo
e atuantes no melhoramento
genético de seus rebanhos,
foi anunciado durante a live
de lançamento dos Sumários
2021/2022, no dia 29 de junho. A Fazenda Rio da Paz
venceu com o touro Nato
Easy da Rio da Paz 2648,
de tatuagem 2648, destaque da geração 2019 com
Índice Final de 61,45. Entre
as fêmeas, a vitória foi para
o ventre Bugatti Angus da
Limeira EY TE GRF TE80,
tatuagem TE80, destaque
da geração 2019 com Índice
Final de 57,81.
Entre os exemplares Ultrablack, venceu a Estância
da Barragem, de Alegrete,
RS, criadora do touro Bar-

Foto: @rc.bilo

Touro Nato Easy da Rio da Paz 2648, de tatuagem 2648

ragem Ultra U03, tatuagem
U03, destaque da geração
2019 com Índice Final de
33,14. E entre as fêmeas, a vitória ficou com a Cabanha São
Xavier, de Tupanciretã, RS,
criadora do animal São Xavier
UB 6140, de tatuagem 6140,
destaque da geração 2019
com Índice Final de 27,71.
Durante o encontro virtual, que reuniu criadores de
diferentes raças, a ANC apresentou os sumários impressos
2021/2022. O projeto é capitaneado pelo Programa de
Melhoramento de Bovinos de

Carne (Promebo) com apoio
da Embrapa. Neste ano, pela
primeira vez, além de informações sobre os touros, o Sumário também trouxe informações sobre as fêmeas jovens.
“É uma forma de valorizar o
melhoramento genético como
um todo”, explicou a superintendente de Registro da ANC,
Silvia de Freitas, que foi a mediadora da noite de prêmios.
O presidente da ANC, Ignacio Tellechea, aproveitou a
oportunidade para lançar o
Sumário Online, uma ferramenta que permite consultas

Ventre Bugatti Angus da Limeira EY TE GRF TE80, tatuagem TE80/

públicas e gratuitas à base de
dados da entidade. O sistema
terá atualizações semanais,
o que permitirá aos criadores
contar com informações sempre recentes dos reprodutores.
A programação da live
ainda contou com palestras
técnicas e apresentação de
criadores que mostraram, na
prática, os ganhos do uso de
animais melhoradores no rebanho. O criador e técnico da
Associação Brasileira de Angus, Antônio Francisco Chaves
Neto, falou sobre o avanço do
uso de reprodutores nacionais

e apresentou dados concretos dos ganhos obtidos
com a genética brasileira
em relação a touros norteamericanos. “Touros bem
avaliados no Brasil têm dados bem semelhantes aos de
reprodutores bem avaliados
na associação americana”,
frisou, indicando aumento
de 25% no uso da genética
Angus nacional. Uma das
tendências indicadas pelo
técnico foi a avaliação de
animais meio-sangue para
criação de indexadores para
reprodutores puros.
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Prova de Eficiência Alimentar
A
Fotos: Divulgação/Angus

seguir no ritmo que vem
se desenvolvendo desde o
seu início, a Prova de Eficiência Alimentar edição 2021
promete superar a do ano passado. Após a fase de adaptação dos 29 reprodutores que
integram a prova deste ano,
que teve a duração de 20 dias,
no dia 8 de junho foram iniciadas as avaliações dos animais.
Os touros iniciaram a prova
com peso médio de 501 quilos
e passaram para a atual etapa
da prova com média de peso de
542 quilos. Ou seja, durante o
período de adaptação tiveram
ganho médio total de 40,93
quilos, o que equivale a um
ganho médio diário de 2,047
quilos.
Promovida pela Associação
Brasileira de Angus em parce-

ria com a Embrapa Pecuária
Sul, e com sua finalização prevista para agosto, os indicadores até este momento, segundo
o médico veterinário e gerente
de Fomento da Angus, Mateus
Pivato, são muito positivos e
fazem com que a expectativa
para este período de avaliações seja alta. “Os resultados
iniciais nos mostram que os
animais se adaptaram bem
à alimentação. E esperamos
manter ou até elevar os ganhos

médios diários, que inicialmente são semelhantes aos do teste
do ano passado”, acrescentou
o técnico.
Neste ano a prova conta
com a parceria da Meat Science Consultoria, que realizou a
primeira avaliação de carcaça
por ultrassonografia dos touros da prova no dia 7 de junho.
A empresa também promoverá
análise de carcaça dos reprodutores ao final do teste. A
prova avalia ainda o Consumo
Alimentar Residual (CAR),
o Ganho de Peso Residual
(GPR) e o Consumo e o Ganho
de Peso Residual (CGPR) dos
reprodutores.
Técnicos otimistas
Segundo a pesquisadora da
Embrapa Pecuária Sul e uma

das coordenadoras da prova,
Renata Suñé, apesar das oscilações de temperatura e das
precipitações que ocorreram
durante os 20 primeiros dias,
os animais se adaptaram muito
bem às instalações da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, RS,
e à alimentação. “Eles mostraram que estão adaptados tanto
com o ambiente quanto com o
consumo nos cochos e, principalmente, com a intensificação
da dieta”, avaliou. Já o coordenador da prova e analista da
Embrapa Pecuária Sul, Roberto Collares, ressaltou que os
reprodutores apresentam boa
velocidade de ganho de peso e
que estão muito bem sanitariamente. “Todos os animais que
chegaram responderam ao tratamento. A expectativa é que a

prova deste ano seja mais um
sucesso”.
Integram a prova deste ano exemplares da Angus
Rana, de Tibagi, PR; da GAP
Genética e Rincón Del Sarandy, ambas de Uruguaiana
RS; Cabanha Santo Antão e
Fazenda Reconquista, de Alegrete, RS; Cabanhas Santa
Joana, Albardão e Estância
Passo Comprido, de Santa
Vitória do Palmar, RS; Cabanha Santa Thereza e Fazenda
da Barragem, de Dom Pedrito, RS; além de Cabanha São
Xavier, de Tupanciretã, RS,
Tólio’s Farm, de Formigueiro,
RS, Agropecuária Soldera, de
Panambi, RS, Cabanha Santa
Nélia, de Jaguarão, RS e PAP
Jacinto Cantão, de Aceguá,
RS.

Otimismo na parceria com Embrapa de Pelotas
A Associação Brasileira
de Angus e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, RS), estão
trabalhando na formalização
de uma parceria, capitaneada pelo Núcleo Sudeste
dos Criadores de Angus. “O
convênio, a longo prazo, tem
como objetivo a realização de
estudos da raça no sistema de
integração lavoura/pecuária
e gerar dados que beneficiem
tanto a raça e os criadores
quanto a produção daquela
região do Rio Grande do Sul.
Inclusive já foram enviados
animais e sêmen congelado
para a Embrapa de Pelotas”,
informa o gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato.
Ali estão presentes animais
puros e cruzas Angus que absorverão os animais de raças
continentais, presentes na
entidade, e que terão o seu
desenvolvimento pesquisado
sempre com o sistema de integração lavoura/pecuária.
Parceria
Esta parceria

funciona

através de doações de criadores e de contratos de arrendamento dos animais para a
Embrapa, onde os exemplares
passarão por testes e, mais
adiante, serão devolvidos aos
seus criadores. O que motivou a Embrapa da região a
buscar esta parceria, através
da contrapartida de uma cooperação técnica, é a intenção
de formar um rebanho Angus
e, em consequência, tornando
possível a pesquisa pecuária.
“Temos uma boa área pastoril e queremos nos inserir no
contexto, pois, atualmente, é
bastante expressivo o número
de pecuaristas da região que
investem na raça Angus”, observou o pesquisador da área
de nutrição de ruminantes e
assessor da chefia de pesquisa
da área pecuária da Embrapa,
Jorge Schafhauser Júnior.
O projeto está sendo possível graças ao apoio que a Embrapa vai oferecer aos pecuaristas e entre as demandas da
Associação que possibilitou
esta parceria, está a pesquisa e a avaliação de animais
cruzados (1/2 sangue e 3/4)

Jorge Schafhauser Júnior

dentro de um ambiente controlado, dados estes inexistentes até o momento. Outra
demanda importante e prioritária é mostrar que é possível
realizar a pecuária de ciclo
completo sem interromper as
atividades agrícolas. Também
está presente na parceira a
avaliação do ganho de peso e
adaptação de animais oriundos de áreas sem carrapato.
“Vamos pesquisar os parâmetros de adaptação de animais “couro limpo” (animais
sem carrapato) para localidades onde existe a presença
do parasita e que respalde a
comercialização destes animais”, destaca Schafhauser

Júnior, informando que, com
a chegada rápida de sêmen
congelado, a primeira ação
da entidade foi a de inseminar com Angus 50 fêmeas
Charolês, através da IATF de
outono.
Núcleo Sudeste
Cláudia Ferreira Talavera
Campos, presidente do Núcleo
Sudeste de Criadores Angus,
em Pelotas, acompanhou as
tratativas desta parceria e
ofereceu um depoimento que
valorizou a tecnologia que se

instala na região e o progresso como consequência. “Muitos produtores vislumbraram,
com entusiasmo, a partir dessa parceria, a abertura para
novos conhecimentos, através
do desenvolvimento de pesquisas. Há muito para melhorar”, afirma a dirigente, com
confiança. Ela exemplificou a
importância desta ação com a
rapidez com que os pecuaristas da região se mobilizaram
e ofereceram animais de seus
rebanhos para as pesquisas da
Embrapa.
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Expoutono: sucesso presencial e online

A

Agropecuária Pitangueira, de Quevedos, RS, e
a Cabanha do Posto, de
Uruguaiana, RS, faturaram os
prêmios máximos na área de
animais de argola durante a
18ª Expoutono, em Uruguaiana, RS, que teve transmissão
ao vivo pela internet. No dia 29
de maio, o jurado Frederico Ormazabal Sastre apontou como
grande campeã e reservada de
grande campeã duas fêmeas
apresentadas pela Agropecuária Pitangueira. Estreando
na pista do parque Agrícola e
Pastoril da Fronteira Oeste do
Estado, o criador Ricardo Prado Pinto fez dobradinha nessa
que é uma das mais importantes exposições de Angus do Rio
Grande do Sul.
O grande campeonato ficou com vaca RPP Campana
da Pitangueira 9141 (box 15),
prenha e com cria ao pé. Esta
fêmea é apenas um dia mais
nova do que sua meia-irmã, a
vaca RPP Campana da Pitangueira 9137 (box 16), também
da Agropecuária Pitangueira,
que arrematou o título de reservada de grande campeã da
exposição. Ambas as matrizes
são filhas do reprodutor SAV
Brilliance 8077.
“Vir na terra de grandes
campeões pela primeira vez e
vencer nos mostra que estamos
no caminho certo”, disse orgulhosa a médica veterinária e
criadora Hirya Fernandes Pinto. Segundo ela, o prêmio é fruto da dedicação da família e da
equipe de trabalho envolvida.
O prêmio de terceira melhor fêmea da Expoutono ficou com o exemplar 4 Linhas
Adaga Teia 102 Final Product
(box 2), da Fazenda 4 Linhas,

de Guaíba, RS, do criador Luiz
Antônio Menezes (o consagrado treinador de futebol Mano
Menezes).
Para o jurado Frederico
Sastre, a final das fêmeas mostrou um lindo conjunto. “São
animais carniceiros e funcionais. Essa linha tinha animais
equilibrados, com boa estrutura e amplitude carniceira,
além de um excelente padrão
racial”, observou. Essa avaliação foi reforçada pelo inspetor técnico e diretor da Associação Brasileira de Angus
Flávio Alves, que comentou o
julgamento durante a transmissão da mostra através da
TV el Campo, com narração do
gerente de Fomento da Angus,
Mateus Pivato e da gerente
Administrativa da entidade,
Katiulci Santos. “É um momento de recompensa ao trabalho da cabanha, que envolve
manejo sanitário, nutricional e
genético”, explicou Alves.
Nos machos a Cabanha
do Posto, de Uruguaiana, RS,
conquistou o grande campeonato com o touro Tellechea
Confidence 3230 (box 24). A
propriedade também levou o
título de terceiro melhor macho com o animal Tellechea
3662 Turning Point (box 20).
Satisfeito, o titular da cabana
criador Sérgio Tellechea, disse
que a vitória tem gostinho de
retomada. “Foi uma disputa
importante, com nível de animais acima do esperado”, avaliou. O prêmio de reservado de
grande campeão ficou com o
reprodutor São Bibiano Líder
7995 (box 23), da Cabanha
São Bibiano, de Antoninho
Bastos, de Uruguaiana, RS.
O jurado Frederico Sastre

Soldera, Rincon e GAP
brilharam nos rústicos
Também no dia 29 de maio
a genética da Irmãos Soldera
Agropecuária, de Panambi,
RS, e das cabanhas Rincon
del Sarandy e GAP Genética,
ambas de Uruguaiana, RS, faturaram as principais premiações entre os animais rústicos
da Expoutono.
Nos machos, o grande
campeonato nos exemplares
PO foi para o trio do lote 17
(tats. 9190, 9094 e TE9035),
da Irmãos Soldera Agropecuária. A vitória logo na estreia
da propriedade na tradicional
exposição da Fronteira-Oeste
foi comemorada à distância.
Enquanto Dilvani Soldera (o
Didi) assistia de casa via internet a avaliação dos reprodutores, o irmão Adenir Soldera
comemorava direto da pista
de Uruguaiana. “Os prêmios
conquistados nessa região tradicional em genética de qualidade nos trazem uma emoção
muito grande”, disse Adenir
Soldera. Segundo ele, é muito gratificante ver filhos de
produtos da Soldera também
despontarem. “É sinal de que
a genética da nossa cabanha
está dando resultado tanto
para produção quanto para a
pista”, completou o criador.
O título de trio reservado de

Fotos: Jandora Alvim/Angus

Lote Grande Campeão de Fêmeas PO

Fotos: Jandora Alvim/Angus

ressaltou o preparo dos reprodutores que viu em Uruguaiana. “Os machos apresentaram
excelente arqueamento de costela, boa condição carniceira
e equilíbrio”, conclui, agradecendo o convite do Núcleo
Angus Três Fronteiras, promotor da 18ª Expoutono de Uruguaiana.

Lote Grande Campeão de Machos PO

Grande Campeã Fêmea PO

Grande Campeão Macho PO

grande campeão PO foi para
os terneiros do lote 11 (tats.
1691, 1673 e 1647 e 1645)
da Cabanha Basca, de Mariana Tellechea, de Uruguaiana,
RS. O terceiro melhor trio é
o do lote 19 (3332, 3274 e
3232), do criador Sérgio Bastos Tellechea, da Cabanha do
Posto, de Uruguaiana, RS. O
título de melhor macho PO foi
para o touro de dois anos de
tatuagem 6691 (lote 13), de
propriedade da GAP Genética,
de Uruguaiana, RS.
Nos machos PC, o trio
grande campeão é o do lote
20 (tats. K241/19, K163/19 e
K139/19), da Gap Genética. O
melhor touro PC da exposição
é o animal K241-19. “A GAP
está muito contente de participar de uma exposição tão
esperada e de celebração entre
criadores. E mais feliz ainda
de levar uma premiação para
casa que destaca nossos rústicos. Estamos festejando esse
momento”, salientou o diretor
comercial da GAP Genética,
João Paulo Schneider da Silva,
o Kaju.
Nas fêmeas PO, quem levou
a melhor foi a cabanha Rincon
del Sarandy, de Uruguaiana,
RS. Os animais do lote 04 (tats.
3761, 3733 e 3726) conquistaram o grande campeonato pela

uniformidade apresentada. A
vaquilhona de tatuagem 3726
foi escolhida a melhor fêmea
PO da Expoutono.
Segundo o jurado Frederico Sastre, a decisão levou em
conta traços mais femininos
e uma linha superior limpa.
“A disputa foi difícil porque
eram nove trios muito parelhos e bem preparados. Vencer
com concorrentes desse nível
é fantástico”, frisou o criador
Ignacio Tellechea. O título de
trio reservado de grande campeão foi para a Cabanha Basca, também de Uruguaiana,
RS. A propriedade de Mariana Tellechea destacou-se com
o lote 2 (tats. 1646, 1630,
1632 e 1608). O terceiro melhor trio da Expoutono é o
do lote 7 (tats. 9252, 9013 e
TE9014), da Irmãos Soldera
Agropecuária, de Panambi,
RS.
Nas fêmeas PC, os ventres
do lote 10 (tats. 8385, 8011
e 8255), da Irmãos Soldera,
sagraram-se campeões. O jurado concedeu o título de melhor
fêmea PC para o ventre de tatuagem 8011.
A 18ª Expoutono Angus foi
uma promoção do Núcleo Angus Três Fronteiras com apoio
institucional da Associação
Brasileira de Angus.
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Angus confirmada na Expointer
A

Associação Brasileira
de Angus vai repetir
durante a Expointer
2021 a mesma estratégia de
sucesso utilizada pela entidade na Expoutono deste ano,
realizada em Uruguaiana, na
Fronteira Oeste gaúcha. Especialmente os julgamentos
de classificação de argola e
de rústicos (presenciais) das
raças Angus e Ultrablack serão transmitidos ao vivo por
seus canais digitais, com narração e comentários da equipe da Angus. Também estão
programados um workshop e
lives, que serão transmitidos
para que os criadores associados e os interessados as-

sistam just in time. A Angus
consultou seus associados,
que decidiram que a raça deveria participar da Exposição, posição que foi acatada
pela diretoria da entidade,
mantendo todos os protocolos em função da pandemia.
A Casa da Angus no Boulevard e o restaurante estarão
abertos, mas com acesso restrito respeitando a capacidade máxima permitida pelas
autoridades sanitárias.
“O modelo de transmissão ao vivo veio para ficar
porque leva o trabalho de
melhoramento dos criadores
a diferentes regiões do país
e permite que associados

Sucesso dos
Eletrificadores Datamars
Os eletrificadores da linha
Multi Power Series, da Datamars, fazem sucesso internacional. Já estão sendo utilizados
também em outros países como
Uruguai, Argentina, Paraguai,
Colômbia, Chile e Bolivia. Eles
estão no mercado desde abril
e são comercializados com as
marcas Speedrite e Terko.
O sistema Non-Stop Power
se destaca como uma grande
vantagem ao produtor rural desta nova linha de eletrificadores.
Ele foi idealizado para as especificidades do meio rural brasileiro e Sul-Americano, onde as
fontes de energia são muitas
vezes instáveis e não confiáveis.
E as cercas elétricas podem ser
utilizadas em diversos sistemas
de produção que vão das pastagens, em sistemas rotacionados,
integração com lavouras, suplementação e até nos sistemas de
confinamento.
Non-Stop Power
Os aparelhos da nova linha,
oferecida em opções que variam
de 1 Joule até 8 Joules de energia liberada, funcionam ligados
na energia convencional (110220V) e a uma bateria 12V,
tendo incorporado um carregador de baterias. Sempre diante
de oscilações ou cortes na energia, o sistema automaticamente

altera a sua fonte, mantendo a
cerca funcionando perfeitamente e repondo a carga na bateria.
Esta é mais uma novidade da
Datamars, que também oferece
uma linha ampla de acessórios
para cercas elétricas, fabricados com os rigorosos padrões de
qualidade Datamars, adequados
a todo e qualquer sistema de
produção.
Liderança consolidada
A Datamars é reconhecida
no Brasil pelas marcas Tru-Test,
Speedrite, Terko, Simcro e ZTags. A empresa é líder mundial
em soluções integradas de manejo e ferramentas de gestão para
pecuária. “Estamos sintonizados
com as tendências globais e diante do incremento do agronegócio
brasileiro no contexto mundial,
atentos à crescente demanda por
novas tecnologias e ferramentas
para a gestão da pecuária, com
foco no mercado nacional”, assinala o Diretor Geral da Datamars para a América Latina,
Luis Müller.

acompanhem nossas apresentações mesmo não estando em Esteio”, observou
o presidente da Associação
Brasileira de Angus, Nivaldo
Dzyekanksi.
A Expointer 2021 será realizada entre os dias 4 e 12
de setembro, no parque de exposições Assis Brasil, em Esteio, RS. A data foi definida
em reunião da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr)
com as entidades copromotoras da exposição. Neste ano,
ao contrário da edição passada, será permitido o acesso do
público ao parque, seguindo os
protocolos estabelecidos pela

Secretaria da Saúde do Rio
Grande do Sul para prevenção
à pandemia.
No ano passado, a feira foi
realizada no formato híbrido,
com transmissão digital de

eventos e sem possibilidade de
visitação do público. As inscrições para este ano estão abertas e maiores informações podem ser obtidas no site www.
angus.org.br.
Foto: Gabriel Olivera/Angus

ABS comemora 80 anos de mercado
São oito décadas atuando
para o melhoramento genético
da pecuária. Fundada em 1941,
a ABS apresentou ao mundo
o que seria a maior revolução
tecnológica da história da pecuária: sêmen congelado, que
ainda hoje é considerado como
a melhor ferramenta para se
alcançar o melhoramento genético dos rebanhos. Esta nova
solução foi mostrada em 1953,
seguida pelo desenvolvimento
do primeiro botijão para armazenamento do sêmen congelado,
usando nitrogênio líquido. “Foi
uma transformação completa
da indústria. Estas tecnologias
abriram as portas para o futuro
e sinalizaram o que viria a ser o
papel da ABS no setor: o desenvolvimento contínuo de tecnologia de ponta para contribuir
para o melhoramento constante
da genética animal”, conta o
COO Corte da ABS Global, Jerry Thompson.
Presente em 70 países, a
ABS Global tem um vasto portfólio de inovações para o progresso genético do rebanho
mundial e uma parceria com
produtores para transformar a
forma como o mundo é alimentado. É uma das maiores empresas de biotecnologia do mundo,
comemorando a parceria com
mais de 40 mil produtores de
leite e carne do globo, com o
objetivo de levar a proteína ani-

mal para as nossas mesas de
forma segura, responsável e nutritiva. Genética melhor resulta
em animais melhores. Animais
melhores significam uma maior
quantidade de proteína nutritiva, rapidamente acessível para
cumprir as demandas crescentes
dos consumidores.
A genética ABS é entregue
de forma personalizada a cada
produtor, com foco na tecnologia. Estas são algumas das ferramentas:
Genetic Management System (1965): o primeiro programa de acasalamentos do mundo permite que os produtores
de leite escolham os objetivos
individuais dos seus rebanhos,
levando a mais rentabilidade;
Real World Data (2008): é
uma base de dados que indica
resultados reais de produtores
leiteiros reais. Contém mais de
30 milhões de registros, obtidos
a partir de mais de 2 mil rebanhos em todo o mundo. Genética sexada Sexcel (2017): esta

tecnologia de genética sexada
do século XXI é produzida pela
IntelliGen Technologies. Ela
permite que os produtores obtenham para o seu rebanho o
sexo que desejarem, ajudando
a desenvolver o rebanho internamente, a partir da melhor genética. NuEra Genetics (2017):
um programa genético que proporciona aos clientes o acesso
ao melhoramento genético contínuo e um leque amplo de avaliações e índices personalizados
que entregam o progresso genético e a lucratividade de forma
mais rápida.
A população mundial cresce
e necessita de proteína saudável
e acessível. E a ABS é dedicada
ao seu compromisso de desenvolver o progresso genético do
rebanho mundial, para cumprir
esta demanda. Neste momento,
mais de 40 vacas são acasaladas
com genética ABS por minuto
no mundo!
Sediada em DeForest, Wisconsin, EUA, a ABS Global é a
líder no setor de genética bovina, serviços de reprodução, tecnologias de inseminação artificial e produtos para o cuidado
dos úberes. Está na vanguarda
da genética e tecnologia animal
desde a sua fundação, em 1941.
A experiência da ABS já soma
80 anos, 70 países e 1600 funcionários. A ABS Global é uma
divisão da Genus plc.
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Produção Genética fatura R$ 3 mi

C
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Renascença valoriza fêmeas

Criadores de Santa
Catarina proporcionaram o faturamento de
R$ 1.125.330,00 no
leilão virtual da Fazenda Renascença, de Vargem, SC, de propriedade de Nelson Antônio
Serpa, realizado no dia
18 de maio. Foram negociadas 77 fêmeas Puras de Renow e a terneira que ela tradati Rodrigues, proprietário da Origem (PO) e Puras Contro- zia ao pé com 5 meses de idaGenética Progresso.
ladas (PC), que alcançaram de, filha de Cumbiero”, acresAs ofertas foram arremata- média de R$ 11.900,00, além centou Serpa. Outro destaque
das na condição de uma parcela, de 49 bezerros cruza Angus, do pregão foi a fêmea AB450
com o prazo de 120 dias para que registraram média de R$ Java, arrematada por R$ 26,1
o pagamento. O remate foi rea- 4.500,00.
mil pelo pecuarista João Vilizado presencialmente em São
O preço top foi registrado cente Biazus, da Fazenda EnFrancisco de Assis, RS, com pela fêmea TE128- PJ Jully in tre Rios, de Concórdia, SC.
transmissão pela TNT Produtora Focus TE (foto acima), vendiPara Serpa o resultado fie atuação do BC Remates.
da por R$ 27 mil para o cria- cou dentro das expectativas.
dor Wanderley Jose Corona, da O pregão foi transmitido pelo
Fazenda Rio Canoas, de Anita YouTube da Pampa Remates,
Garibaldi, SC. “É uma vaca responsável pela organização
saíram por R$ 24.354,55 e os muito volumosa e produtiva. do evento, e foi comandado
Outro fator que agregou valor pelo leiloeiro Cândido Ferreira
vermelhos por R$ 17,4 mil.
O destaque da propriedade neste animal foi a prenhez do Schöll.
de Dorival Borga foi a venda
do reprodutor IA 641, comercializado por R$ 30 mil para
o criador Francisco Schlarger,
de Campos Novos, SC. O touMais um sucesso da Casa Branca Agropastoril no leilão
ro é pai de cabanha e filho de
CB Genetics realizado virtualmente no dia 3 de junho, com
SAV Resource em mãe Trapioferta de embriões e sêmen das raças Angus, Brangus, Brahche.
man e Nelore.
Para o gerente da fazenO pregão vendeu 405 embriões (251 Angus PO, 57 Brahda, Gerson da Silva, a primeiman PO e 97 Nelore PO). Angus foi comercializado por R$
ra etapa foi muito positiva
278.614,00. No total, o leilão faturou R$ 499.120,00. Teve
com aquisição de animais
também a venda de 3.040 doses de sêmen por R$ 62.925,00
por criadores de fora de San(o principal lote: 500 doses de Textbook por R$ 10 mil para
ta Catarina, inclusive do Rio
a Chácara Mata Velha, de Uberaba, MG).
Grande do Sul.
Fotos: Divulgação

om faturamento total de
R$ 3.150.700,00, com a
comercialização de 788
animais de diferentes raças,
foi sucesso a primeira edição
do Leilão Produção Genética
Progresso e Convidados, realizado no dia 4 de junho. O pregão, com oferta da Genética
Progresso, de São Francisco de
Assis, da Cabanha Casco Negro, de Cachoeira do Sul, e da
Estância Namuncurá, de Itacurubi, todas do RS, nas vendas
da raça Angus totalizou R$
445,3 mil, com a comercialização de 71 fêmeas Angus - 60
vacas Puras de Origem (PO) e
11 Puras Controladas (CA).
O lote mais valorizado da

raça Angus foi o de
número 1, com duas
fêmeas Angus PO
prenhes da Cabanha Casco Negro.
Os exemplares, com
origem de embrião
argentino da consagrada Cabanha Três
Marias, foram arrematados por R$ 9,2 mil pelo
pecuarista Pedro Salles, de
Bagé, RS, “O leilão superou
nossas expectativas de faturamento. Os remates de gado
comercial que ocorrem agora
influenciam diretamente para
a alta de preços dos leilões de
genética na Primavera”, observou o selecionador Márcio Su-

3 Marias chega a R$ 523,8 mil
A primeira etapa do 9º Dia
de Negócios e Leilão virtual da
Fazenda 3 Marias Agronegócios, de Videira, SC, realizado
em 18 de junho, faturou R$

523.800,00 com a venda de 22
animais. Com os negócios na
raça Angus a soma ficou em R$
320,1 mil, com média de R$
22.864,28. Os animais pretos

Liquidez na CB Genetics
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Muito mais do que números
touro para uso em cruzamento
industrial é muito mais simples
do que para o uso em produtores de genética ou rebanhos angus comerciais onde as fêmeas
stamos vivendo um mo- serão usadas na reposição, já
mento extraordinário no que no cruzamento industrial
mercado de inseminação tanto machos como fêmeas são
artificial com aumento de 50% destinados ao abate.
Muitas vezes nos pergunnas vendas de doses de raças
tam
qual é o melhor touro, mas
de corte no primeiro trimestre
de 2021 em relação ao mesmo na verdade e pergunta deveria
período de 2020, segundo a As- ser qual é o melhor touro para
sociação Brasileira de Insemi- meu sistema produtivo e para
nação Artificial (ASBIA). Nes- meu objetivo de seleção. Uma
se período a raça Angus teve vez que a pecuária é caracteaumento de 53% nas vendas rizada por diversidade de amde sêmen de touros nacionais, bientes de produção, tamanhos
abrindo portas para um novo de rebanho e necessidade dos
mercado em expansão para a clientes, principalmente, em um
país de dimensões continenraça, o de touros para central.
É sabido que a grande maio- tais como o Brasil. A genética
ria do sêmen de touros Angus mais adequada ao produtor de
é usado em vacas zebuínas no terneiros ou terminador do Rio
centro norte do país para obter Grande do Sul, provavelmente,
os benefícios e vantagens da será diferente daquela do criaheterose. Portanto, produzir o dor do centro norte do país, e
perfil genético que o cruzamen- é nosso papel saber identificáto industrial deseja é um passo la e orientar o uso da genética
importante para atingir este mais adequada.
É incrível pensar o que a
mercado. Mas ao que pese na
minha opinião, selecionar um ciência nos trouxe nos últimos
Por Reinaldo Leopoldino

E

anos. Passamos da fase da seleção apenas por fenótipo, que
ocorre nas pistas de julgamentos, e passamos a ter o mérito
genético dos animais, identificando os melhores indivíduos
dentro dos grupos de contemporâneos. Mais recentemente
as avaliações genômicas trouxeram mais confiabilidade nas
informações de animais jovens
permitindo o maior uso deles
e consequentemente maior velocidade no ganho genético.
Além disso as avaliações genômicas contribuem na seleção
das características de difícil
mensuração como fertilidade,
longevidade, eficiência e conversão alimentar, resistência ao
carrapato e tolerância ao calor,
que são de grande impacto econômico na atividade.
Falando do que acredito
ser um caminho para seleção
de reprodutores, considero as
avaliações genéticas como a
melhor forma de ranqueamento dos touros, porém devemos
buscar animais com outras características que não somente o
desempenho em ganho de peso.

Características como eficiência de produção, tamanho da
vaca, fertilidade, longevidade,
adaptabilidade e requerimentos
energéticos são muito importantes quando falamos em evolução de rebanho.
O conceito Cow Sense &
Science utilizado pela Genex na
seleção de reprodutores para
compor sua bateria defende a
ideia que o todo de um animal
é melhor do que suas partes, ou
seja, busca-se contratar touros
equilibrados em suas réguas de
DEPs, com consistência de pedigree, onde as mães são comprovadamente produtivas, e fenótipo funcional.
Conversando com alguns
clientes tenho convicção que o
conceito Cow Sense & Science vai de encontro com a suas
atuais necessidade, pois é evidente que eles buscam muito
mais do que números. Suas preocupações estão relacionadas
também ao fenótipo funcional
que, atualmente, não somos
capazes de quantificar com as
DEPs. Por exemplo o biotipo
adequado ao sistema de pro-

dução (relação entre tamanho
e comprimento corporal, com
a profundidade de costelas e
musculatura), bons aprumos e
ótimos úberes nas fêmeas. Além
disto muitos criadores querem
que seu gado tenha um bom
padrão racial, sem falar em
um desempenho superior na inseminação artificial em tempo
fixo (IATF).
No atual mercado competitivo em que vivemos, muito
mais que números, precisamos
de um conceito bem definido
para a seleção de touros de
central, que nos possibilite fazer uma pecuária mais rentável.
Os produtores de genética precisam definir seus critérios de
seleção partindo da definição
do produto que quer produzir e
do sistema de produção disponível e ser fiel aos critérios. A
verdade é que a seleção de bovinos não permite modismos, pois
são necessárias várias gerações
para corrigir uma tomada errada de decisão.
Med. Vet., Promotor Técnico
de Corte Genex
reinaldo.leopoldino@genex.coop

Cabanha Soldera em dia de campo
No primeiro final de semana de julho a Cabanha Soldera
recebeu em sua propriedade,
em Panambi, RS, estudantes
de medicina veterinária da Universidade de Cruz Alta (Unicruz), para um dia de campo,
onde alguns amigos e criadores
também participaram. Pouco difundida entre as propriedades do Planalto gaúcho, a
integração
lavoura-pecuária
vem garantindo resultados diferenciados e chamou a atenção
dos produtores e estudantes. A
propriedade, que tem tradição
no cultivo de grãos, deu início
à criação de gado há 16 anos e
viu seus ganhos turbinados tanto nas lavouras quanto na comercialização de reprodutores
Angus e Brangus.
Receber estudantes e ami-

Foto: Divulgação Soldera

lidades de utilizar a terra durante o inverno, já que no verão,
a base das propriedades no Noroeste do Estado é a sojicultura”, explicou. Daniele acrescentou que a universidade também
avalia a opção de produção animal, em que são utilizados dois
tipos de pastoreio: o contínuo e
o rotativo, aplicando essas opProfessores sastisfeitos
Conduzindo os alunos da ções com e sem suplementação.
O professor Luiz Felipe Bordisciplina de Bovinocultura de
corte e biotécnicas da repro- ges citou recente projeto desendução animal, a professora da volvido pelos alunos que analisa
Fazenda Escola da Unicruz os resultados de confinamento
Daniele Araldi lembrou que a de animais da raça Angus. “O
parceria entre a universidade envolvimento dos estudantes
e a cabanha é benéfica tanto com uma propriedade como a
para os alunos quanto para a Soldera é de extrema importânpropriedade. “Realizamos aná- cia, pois os projetos qualificam
lises aqui na cabanha focadas o ensino e trazem mais tecnona integração lavoura-pecuária, logia para o campo”, observou
para avaliar diferentes possibi- Borges.
gratificante recebê-los aqui na
Soldera. Durante a visita, observamos um lote de vacas que
estão para parir, e os estudantes
puderam ir à campo e observar
todo o trabalho e manejo realizado pela propriedade”, completou Adenir Soldera.

gos para tratar de integração é
uma das alegrias do sócio-proprietário da Cabanha Soldera,
Didi Soldera.
“É um momento para conversar e trocar ensinamentos.
Esses encontros nos permitem
compartilhar o que fazemos no
dia a dia da lida, mas também
aprender”, comentou o sócioproprietário da cabana, Dilvani Soldera (o Dídi), que toca a
propriedade junto com o irmão
Adenir e os filhos Luiza e Le-

onardo. Durante o encontro foi
apresentado o rebanho Angus,
fruto de uma seleção criteriosa
conduzida pelo inspetor técnico da Associação Brasileira de
Angus, Flávio Alves.
A parceria da Cabanha Soldera com a Unicruz permite que
os estudantes de cursos ligados
ao agronegócio possam ver, na
prática, aquilo que aprendem
dentro das salas de aula. “Temos
uma parceria de longos anos
com a Unicruz e é sempre muito
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Prosa Técnica inicia debates
I

nvestir em uma genética
capaz de melhorar o rebanho é uma tarefa que exige
empenho, informação e que
vem se confirmando como ferramenta de lucro e giro rápido
no dia a dia da pecuária. Segundo a Associação Brasileira
de Angus, a seleção de animais
superiores por meio de Diferenças Esperadas de Progênie
(DEP) saiu dos laboratórios e
é confirmada ao analisar o resultado econômico de alguns
criatórios da raça. Uma ação
que deve se fortalecer com a
expansão da genotipagem dos
rebanhos Angus a partir de
2021.
Os resultados aparecem na
ponta do lápis. Entre as prioridades de seleção dos rebanhos Angus no Brasil estão os
ganhos de peso, conformação,
pelame e características de
carcaça. Por exemplo, ao avaliar lotes de terneiros oriun-

dos de touros diferentes, constatou-se que uma diferença de
10 quilos na DEP de Ganho
de Peso Nascimento a Desmama (GND) do pai podem
resultar em uma oscilação de
mais de 5% no lucro com seus
produtos. Entre as tendências
genéticas da raça ainda estão
aumento da Área de Olho de
Lombo (AOL), fator ligado
à produção de cortes de alto
valor agregado, e da precocidade, atrelada à facilidade de
terminação.
Compromisso
com os criadores
Reconhecendo seu compromisso em orientar os criadores nessa escolha, a Associação Brasileira de Angus
deu início em 14 de junho ao
projeto Prosa Técnica, encontro virtual em que reuniu
pecuaristas para uma conversa sobre Angus. Segundo

res disponíveis através do site
da Associação Nacional de
Criadores Herd-Book Collares (ANC).
O médico veterinário explicou que investir em melhoramento é um projeto que
traz resultado tanto no curto
quanto no longo prazo. “É assim que se usa DEP na prática. Analisando os dados dos
pais e vendo o melhoramento
o gerente de Fomento da As- obtido com os terneiros já na
sociação, Mateus Pivato, não primeira geração”. Além dos
há um reprodutor ideal para ganhos diretos, investir em
todas as propriedades, mas a um touro melhorador deixa
raça Angus é “uma Ferrari” marcas no rebanho. Segundo
que, se abastecida e “guiada” Pivato, a genética de um recorretamente, é capaz de ace- produtor impacta por muitos
lerar muito o lucro dos cria- anos a história da propriedatórios. Um combustível extra de. Por isso, com a temporada
para quem quer aprimorar a de reprodutores à vista, a hora
seleção é o novo sistema lan- é de ser certeiro na escolha
çado pelo Promebo: o Origen. dos touros e futuros acasalaDe acordo com Pivato, por mentos.
Mas a orientação da esmeio dele, o criador tem os
dados de todos os reproduto- colha do melhor reprodutor é

algo que também depende do
selecionador. Levar informação aos clientes, considerando
o porte dos reprodutores e os
sistemas de produção de cada
um deles, é essencial para garantir o sucesso do projeto.
O projeto Prosa Técnica
teve início em 2021 como forma de retomada dos encontros de produtores e palestras
ministradas pela Associação
Brasileira de Angus a seus sócios e usuários da raça. A intenção é orientar novos criatórios e jovens pecuaristas,
levando informações sobre a
raça, seus usos e potencialidades. Pecuaristas interessados em participar das próximas turmas devem entrar em
contato por meio do e-mail
atendimento@angus.org.br
e solicitar inscrição. Sócios
da Angus também dispõe de
vagas para indicação de seus
clientes.

