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EDITORIAL

Adversidades superadas, conquistas alcançadas
Tanto nos negócios quanto na vida, são os
grandes desafios que nos fazem transcender. A
inovação geralmente surge de um problema. Enquanto alguns paralisam, outros buscam rotas
alternativas, se reinventam: crescem. Foi essa
a sensação de quem esteve na 44ª Expointer,
neste mês de setembro. Depois de ausentar-se
da exposição de 2020 em função da pandemia,
a Associação Brasileira de Angus voltou com
força e inovação, propondo um modelo híbrido
que veio para ficar. E a inovação é assim: depois que chega... estabelece-se como se sempre
estivesse ali.
Quem esteve em Esteio (RS) surpreendeuse com o tamanho e com a proporção da exposição. Animais de excelente qualidade representaram as raças Angus e Ultrablack, chamando
atenção de visitantes e investidores. Mas, mais
do que a audiência de quem estava no Parque
de Exposições Assis Brasil, fomos acompanhados por criadores de Sul a Norte do Brasil pela

Nivaldo
Dzyekanski

internet. Gente que, sem poder somar-se aos expositores presencialmente, conseguiu conferir
julgamentos e encontros técnicos. Foi uma verdadeira maratona de lives, transmissões comentadas e reportagens para levar informação até
a casa do criador. É claro que esse é um modelo
de feira totalmente novo e que muito ainda se
tem a avançar. E, como é de costume, a Angus
já está de olho em novos projetos para abraçar
essa tarefa desafiadora que é colocar as exposições na sala de centenas de famílias em 2022.
Porque a Angus segue a tendência de seus
criadores e do agronegócio. Não há como parar, porque a vida no campo não para. Não há
trégua aos desafios que se impõem nas lavouras
e nas pastagens. Do mesmo modo segue o mundo dos negócios, em que a Primavera avança a
passos largos e com resultados extraordinários.
Com preço do boi aquecido, os reprodutores
seguem valorizados. Nos primeiros leilões já
acompanhados pela Associação Brasileira de

Cabanheiro precoce
Na foto de Eduardo
Rocha, o cabanheiro
mirim, João
Francisco Cairoli,
prepara o terneiro
para a pista, durante
a Expointer 2021

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
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Angus o que se viu foi uma sucessão de médias
elevadas, em patamares superiores ao praticado
em 2020. É claro que as exportações, o valor
da carne e do boi regulam o mercado. Mas, verdade seja dita, a genética nacional também vem
se preparando há anos para esses resultados. O
aumento na comercialização de doses de sêmen
Angus coletadas no Brasil e a implementação
de técnicas inovadoras como a genômica falam
por si só.
Por tudo isso, vislumbramos um futuro
promissor para as raças Angus e Ultrablack e para toda a pecuária nacional em 2021
e nos anos que virão. É verdade que “o agro
não para” porque não pode parar. Mas também
porque os homens que constroem sua história
não estão dispostos a se acomodar. Jamais!
Uma Primavera de grandes resultados a todos!
Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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Sustentabilidade

Angus na vanguarda
Foto: Divulgação/Angus

Por Eduardo Fehn Teixeira

Depois de quase seis décadas reunindo e
orientando seus produtores, alcançando na
atualidade uma qualificação da raça no Brasil
que se iguala a dos países lideres em Angus no
mundo, a Associação Brasileira de Angus segue
preocupada com temas de vanguarda, sempre
de olho num desenvolvimento ainda maior
para a raça. Este é o caso da sustentabilidade,
uma palavra comprida e complicada, mas que
se traduz em modernidade e otimização da
produção sem prejuízos ao meio ambiente.
Nesta balada, durante a 44ª Expointer, a Angus
formalizou parcerias com a Embrapa visando,
entre outras ações, o fomento da adoção de
sistemas produtivos sustentáveis nos criatórios
da raça no Brasil.

P

ara o desenvolvimento
de modelos de produção
sustentáveis que possam
ser implementados na prática
e que viabilizem a criação de
excelência com o menor impacto ambiental possível, Angus e
Embrapa deverão implantar um
plano de treinamento de produtores de forma a capacitá-los.
Nesse processo, a ideia é ouvir
os pecuaristas e buscar linhas
inovadoras de pesquisa que embasem a migração do sistema
tradicional para as chamadas
práticas verdes. “Queremos levar informação ao produtor e
essa parceria com a Embrapa
nos coloca em rede com o que
há de mais atual em tecnologia e
em pesquisa para viabilizar esse
novo caminho para a pecuária
brasileira”, sintetizou o presidente da Associação Brasileira
de Angus, Nivaldo Dzyekanski.
Selo Sustentabilidade
Nessa área a Angus já
estava em campo e o novo

nando Flores Cardoso.
Segundo o pesquisador, entre os projetos a serem estudados junto com as propriedades
gaúchas, estão ações voltadas
ao uso de novas cultivares de
forrageiras, incluindo leguminosas de forma a garantir
Pesquisas estão no foco
maior fixação de nitrogênio
A parceria da Angus com
no solo. Também pretende-se
a Embrapa também busca
difundir a busca por animais
apoio dos produtores no deselecionados por eficiência
senvolvimento de pesquisas
alimentar e a integração funfocadas em sustentabilidade.
cional dos componentes nos
Sem custos extras
Segundo Ana Doralina, com o
O chefe-geral da Embra- sistemas integrados de pecuáapoio dos criadores de Angus,
a intenção é realizar medi- pa Pecuária Sul explica que ria, lavoura e floresta. “Muições dos diferentes sistemas é preciso desmitificar a ideia tos ainda não entendem bem
de produção (a pasto, con- ainda muito comum entre os o conceito de sustentabilidade
finamento, semiconfinamen- produtores de que proces- e acham que é algo que vai
to), mensurar o impacto da sos mais sustentáveis trazem atrapalhar o produtor, quando
custos extras às fazendas. muito pelo contrário, é ela que
“Trabalhamos com o conceito vai garantir que sua atividade
de produção de alimentos de se mantenha no longo prazo”,
qualidade com sustentabilida- argumentou Cardoso.
Ser sustentável é adotar boa
de. A Associação Brasileira de
práticas de manejo, bem-estar
Cartilha virtual
Angus demonstra seu pioneiAs propostas para pecurismo ao se voltar para esse
animal, rastreabilidade
movimento de treinamento de ária sustentável serão reue preservação ambiental
seus criadores”, observou Fer>>>

projeto agora firmado com a
Embrapa surgiu da demanda
de muitos pecuaristas que
procuram a Associação Brasileira de Angus para aderir
ao Selo de Sustentabilidade.
A chancela foi criada pela
entidade em 2019 dentro do
Programa Carne Angus Certificada, e reconhece propriedades que adotam boas práticas
de manejo, bem-estar animal,
rastreabilidade e preservação ambiental. As fazendas
que passam pela auditoria do
Programa Carne Angus recebem autorização para estampar o Selo Sustentabilidade
no rótulo de seus cortes de
carne certificada. “Graças a

essa procura, sentimos a necessidade de orientar, apoiar
e capacitar os produtores”,
explicou a gerente nacional
do Carne Angus Certificada,
Ana Doralina Menezes.

integração lavoura-pecuária,
abrindo uma nova e potente
fonte de informação para subsidiar o trabalho de produção
de campo. Para isso, explica
ela, técnicos do Programa
Carne Angus Certificada farão vistorias em propriedades
em diferentes regiões do Brasil, garantindo uma corrente
nacional de valorização da
pecuária sustentável.

4

Agosto/Setembro de 2021 : Ano 22 : Nº 102

nidas numa cartilha virtual
que deve ser lançada ainda
em 2021, integrando pesquisas, vídeos orientativos e
cases de sucesso. A parceria
ainda prevê dias de campo e
migração constante de novos
conteúdos e pesquisas diretas
da Embrapa para os criadores de Angus. “É uma ação
que vem para agregar valor
à carne premium brasileira
e atender a uma demanda
de um consumidor cada dia
mais preocupado com o meio
ambiente”, lembrou o vice-

presidente do Programa Carne Angus Certificada, Milton
Martins Moraes Filho.
O Programa Sustentabilidade Angus também integrará testes de qualidade e
provas como a de Eficiência
Alimentar, que busca animais mais produtivos e que
demandem menos recursos.
Atualmente a Angus acaba
de concluir uma prova com
a avaliação de 29 animais de
15 criatórios na unidade da
Embrapa Pecuária Sul, em
Bagé, RS (veja resultados

Angus@newS

REPORTAGEM

tificados, que teve elevação
de 3,64%. As exportações
acompanharam o cresciCarne Angus
mento passando de 279,06
só cresce
Com mercado aquecido e toneladas no primeiro seexportações em alta, o Pro- mestre de 2020 para 338,87
grama Carne Angus Certifi- toneladas em 2021, alta de
cada viu elevar em 18,2% 21,43%.
A expectativa, de acordo
a produção de carne no primeiro semestre de 2021 em com a gerente nacional do
relação ao mesmo período Programa Carne Angus Certido ano passado. Em volume, ficada, Ana Doralina Menezes,
a produção passou de 10,88 é que o crescimento na expormil toneladas para 12,85 mil tação se mantenha. “O trabatoneladas. Aumento também lho realizado pelas indústrias
no número de animais cer- brasileiras exportando a Carnesta edição).

ne Angus Certificada para o
mercado internacional vem
mostrando resultados e, consequentemente, se refletindo
em crescimento. Além disso,
ainda temos um segundo semestre pela frente, onde historicamente registramos um
aumento de exportações e volume de abate”, ponderou. Os
principais destinos da Carne
Angus Certificada no primeiro semestre de 2021 foram
Singapura, Omã, Arábia Saudita, Catar, Rússia, Indonésia,
Hong Kong e China.

Angus - raça sustentável
A adoção de técnicas
modernas e a intensificação
estão criando uma verdadeira revolução na pecuária de
corte do Brasil e a raça Angus tem papel fundamental
nesta nova realidade. Afinal,
ao encurtar o ciclo pecuário,
melhorar a conversão alimentar, reduzir o tempo de confinamento e elevar a qualidade
da carne, a Angus se tornou
o motor da nova pecuária
brasileira. Nos últimos oito
anos, o Brasil recuperou 27
milhões de hectares em pastagens, mas o rebanho aumentou muito mais do que a
área de pastagens. Estes dados estiveram em debate no
Workshop do Programa Carne Angus realizado durante
a Expointer 2021, em Esteio
RS.
Apresentado no formato
ao vivo (“live”, como se popularizou nesse momento de
pandemia), com a condução
da agroinfluencer Camila Tel-

les, o evento teve a presença
de dirigentes da Associação
Brasileira de Angus e convidados online. “Em relação
aos anos 70, a produtividade
da pecuária brasileira cresceu
quatro vezes”, destacou a diretora do Departamento de
Produção Sustentável e Irrigação na Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e
Irrigação (SDI) no Ministério
da Agricultura, Mariane Crespolini, que apresentou um painel das inovações e assegurou
que o crescimento poderá ser
ainda maior. No Mato Grosso,
20% dos animais abatidos já
estão abaixo dos dois anos e
em 20 anos a produtividade
por área dobrou. “Pastagem
é seqüestro de carbono e hoje
já temos ótimas ferramentas
para nossa pecuária tropical”,
assinalou. Ela revelou que há
recursos federais de R$ 5 bilhões para investimentos em
atividades sustentáveis, como
implantação de pastagens,

Workshop mostrou que
Angus já utiliza várias
ferramentas que garantem
sustentabilidade à atividade
florestas, fixação de nitrogênio, terminação intensiva e semiconfinamento, entre outras
atividades.
Expansão também no
primeiro semestre de 21
Mas mais do que isso, houve
um ganho impressionante em
qualidade, conforme a gerente
Nacional do Programa Carne
Angus, Ana Doralina Menezes.
A expansão de 4% em animais
certificados no primeiro semestre de 2021, demonstra que o
produtor está cada vez mais
atento, adequando e intensificando seu sistema, assim como
buscando produzir animais
jovens e carcaças bem acaba-

Fotos: Divulgação/Angus

Ana Doralina Menezes

Mateus Pivato

Fernando Cardoso

das, o que resulta na entrega
de uma carne de qualidade ao
consumidor. “A sustentabilidade é uma questão de consciência e de qualificação”, afirmou
Ana Doralina. Por isso, a sustentabilidade tem abrangência
social e econômica.
O presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, assinalou
que a Associação estimula a
adoção de tecnologias sustentáveis “Para fazermos uma
pecuária de futuro, nós precisamos pensar no presente, planejar, pesquisar, e é por isso que
nós da Angus sempre investimos em pesquisa. Para fazer
a pecuária do futuro com sustentabilidade”, disse ao abrir o
painel. Já o vice-presidente do
Programa Angus Certificada,
Milton Martins Moraes Filho
assegurou que todo produtor
quer que sua atividade seja
sustentável, protegendo pastos,
florestas e aguadas. O gerente
de Fomento da Angus, Mateus
Pivato, destacou características da raça Angus como a
precocidade e sua utilização
em cruzamentos industriais,
que aceleram a produtividade
e fomentam a sustentabilidade.

O pesquisador e chefe-geral
da Embrapa Pecuária Sul,
Fernando Flores Cardoso assegurou que as pesquisas geram
tecnologias que favorecem a
atividade sustentável, garantia
de entregar ao mercado alimentos saudáveis.
Preservar os solos
para ser sustentável
A grande caixa d´água da
pecuária e agricultura - os solos - precisa ser protegida para
criar um sistema sustentável,
destacou o criador Fernando
Costabeber, da Fazenda Pulquéria, de São Sepé (RS). Em
seu estabelecimento, implantou
curvas de nível com base larga,
para proteger o solo da ação
do gado e manter suas qualidades. Todos os arroios e matas
estão protegidos do gado por
cercas elétricas. “O nosso solo
levou 3,5 milhões de anos para
ser formado, transformando-se
nesse solo maravilhoso.Nosso
primeiro dever é preservá-lo”,
destacou.
Já o presidente do Instituto Mato-grossense da Carne
(Imac) e vice-presidente do
Grupo de Trabalho da Pecuária
Sustentável (GTPS), Caio Penido, lembrou que o produtor
tem que estar preparado para
gerar renda através dos créditos de carbono. A proteção de
nascentes e florestas são serviços prestados em favor da
biodiversidade dentro das propriedades.
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Sêmen turbinado
Segundo o relatório semestral da Asbia, nos primeiros seis
meses do ano, a Angus registrou
om crescimento superior a crescimento de 87,54% na pro40% nas vendas de sêmen dução de sêmen no Brasil, em
no primeiro semestre, o relação a 2020. Já a importaBrasil está próximo de superar a ção de sêmen Angus cresceu à
marca das 30 milhões de doses marca de 33,64% sobre o ano
comercializadas em 2021. Afi- passado. “A raça Angus é crianal, os bons ventos sopram na da nas cinco regiões do País,
pecuária do País, turbinado pe- demonstrando capacidade de
las firmes exportações e amplia- adaptação a diferentes climas e
ção da demanda interna, ainda ambientes, daí a importância da
que tímida. Os analistas têm di- genética nacional, porque foi geficuldade em estimar o tamanho rada para a realidade do País”,
do mercado nacional de sêmen, observa o presidente da Associamas o ritmo de crescimento im- ção Brasileira de Angus, Nivaldo
pressiona. Há uma clara reten- Dzyekanski.
ção de matrizes nas fazendas de
O gerente de Fomento da Anponta, o preço do gado de repo- gus, Mateus Pivato, considera a
sição está nas alturas e falta boi valorização da genética nacional
pronto para abate. Quer cenário o resultado da qualidade dos remelhor para turbinar as vendas produtores brasileiros selecionade sêmen?
dos com bases sólidas no prograForam mais de 7,8 milhões ma de melhoramento oficial da
de doses vendidas só nos pri- raça Aberdeen Angus, o Promemeiros seis meses de 2021. bo. “Esses animais têm sido uma
Incremento de 38% ainda foi opção lucrativa para criadores de
registrado nas importações e de Norte a Sul. São selecionados e
111% na produção de doses de desenvolvidos pelos nossos criagado de corte. Acompanhando dores com informações genéticas
este forte ritmo, as vendas de sê- consistentes e alicerçadas em inmen Angus produzido no Brasil formações genéticas, agora, aincresceram 36,68% no primeiro da mais acuradas com a incorsemestre, conforme a Associa- poração das análises genômicas.
ção Brasileira de Inseminação E com um volume crescente de
Artificial (Asbia). Em relação animais e de dados disponibilizaao mesmo período de 2020, o dos nas DEPs.
aumento ficou 6% acima, demonstrando a firmeza do merRetenção de fêmeas
cado do sêmen Angus. Mas tamO gerente de corte tauribém o Nelore e demais raças no da ABS, Marcelo Selistre,
zebuínas cresceram com solidez. faz um diagnóstico do cenário:
“O produtor de Nelore está bus- “Claramente há uma retenção
cando qualificar seu rebanho, de fêmeas. A alta dos preços do
ampliando seu plantel, além de gado, em todas as categorias,
investir em cruzamento indus- levou o pecuarista a vender totrial”, diagnostica o presidente das as categorias possíveis para
da Asbia, Marcio Nery.
abate. Tanto que praticamente
Por Horst Knak

C

não existe a vaca falhada para
compra, a vaca de invernar é
uma raridade, ou seja, as vacas
que estão a campo estão prenhes ou paridas”. Portanto, vai
seguir a falta de bezerros de reposição, obrigando o produtor
a investir. “Teremos mais IATF,
mais creep-feeding, maior necessidade de touros, melhor manejo e suplementação para melhorarem os índices zootécnicos.
Cada vez mais as fazendas estão
realizando IATF e a ressincronização, garantia de crescimento
da técnica e das necessidades de
sêmen”, diz Selistre.
E as centrais estão identificando este novo movimento, ampliando suas instalações, identificando novos touros no exterior
e no Brasil, além de firmar parcerias regionais para coleta de
novos reprodutores provados.
Por isso, empresas globais como
a ABS, a Genex, Alta e Semex,
entre outras, estão ampliando
sua capacidade de coleta e congelamento em todo o mundo.
Por aqui, diz o presidente da
Asbia, “o grande desafio é disponibilizar touros de qualidade,
tarefa para os produtores de genética do Brasil, para os programas e provas de melhoramento e
para as centrais”. Marcio Nery
salienta que “os programas de
melhoramento genéticos estão
recebendo uma luz alta, para
que cresçam tanto na qualidade da avaliação genética como
na quantidade de touros disponibilizados, referindo-se ao sêmen taurino, em especial Angus,
Brangus e Braford”.
O gerente de corte da Semex, Antonio Carlos Sciamarelli, também identifica uma
forte retenção de fêmeas e a

busca da reposição de melhor
qualidade com fêmeas oriundas
de Inseminação Artificial (IA).
“Houve entrada de fêmeas que
até então nunca foram inseminadas e eram somente expostas
a touros”, observa. Por isso, é
difícil mensurar qual é o limite
do mercado. “Muitas fazendas
ainda não estão preparadas
para inseminação, muito menos
para IATF, até por falta de mãode-obra qualificada. Por isso, a
expansão precisa ser feita com
muito critério e a Semex está
se preparando para suprir estas
novas demandas, tanto utilizando genética nacional, como também buscando novos touros importados”, diz Antonio Carlos.
E hoje estes animais precisam ter pedigree, avaliações
genéticas que atendam todo o
ciclo produtivo de carne de qualidade, desempenho e avaliações
de carcaça.
Mercado da reposição
O gerente de taurinos da
Central Genex, Guilherme Gallerani, assinala que os altos preços praticados no mercado de
reposição vêm desde o final de
2019. O abate de fêmeas foi o
mais baixo desde 2011, movimento que segue pela terceira
temporada seguida. “Há um
claro incremento de mercado,
como se pode constatar pelo aumento de vendas de botijões de
conservação e transporte, bem
como no número de municípios
com vendas de sêmen, refletindo
a adesão de novos pecuaristas à
técnica de IA e IATF”, observa
Gallerani.
Um fato cristalino permite
prever que a expansão deve continuar ao longo da década. No

Brasil, apenas 20% das vacas
aptas à reprodução são atendidas pela técnica de inseminação.
Isso indica, segundo Guilherme
Gallerani, que “deveremos ter
novos picos de crescimento, especialmente porque o Brasil ainda
está muito atrás comparado ao
resto do mundo. Assim também,
o mercado do leite ainda tem um
enorme potencial adormecido”.
De olho nesta nova realidade,
todas as centrais de coleta estão
investindo no aumento da capacidade instalada, como também
na capacidade de armazenamento do produto importado.
Especialmente porque o segundo
semestre costuma ser o período
de maior demanda, além de também contemplar os principais
leilões de taurinos do País, onde
costumam acontecer as aquisições de touros mais rumorosas.
Apesar dos índices ainda baixos para o tamanho do rebanho
bovino nacional, estimado em
220 milhões de cabeças, o Brasil
é hoje o país que mais insemina
gado de corte. “Temos muito a
crescer, dentro das próprias fazendas que já inseminam, pois
são poucas as fazendas que inseminam 100% das vacas e
poucas fazendas que fazem a segunda e terceira IATF. Já temos
exemplos de fazendas 100%
IATF, zero de repasse com touros em monta natural, porque
a especialização da cria leva à
este caminho”, analisa Marcelo
Selistre, da ABS. Ele destaca
que as centrais estão lotadas,
mas para elas é relativamente
fácil aumentar a capacidade.
Também há uma busca pela eficiência de produção de sêmen,
ou seja, touro que não produz
volume, perde seu espaço.

Marcelo Selistre

Marcio Nery

Nivaldo Dzyekanski

Fotos: Divulgação/Angus

Guilherme Gallerani

Antônio Carlos Sciamarelli
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Genômica em nova temporada
Com o ingresso de 12 propriedades na
temporada 2021/22, o Projeto de Genômica
que seleciona resistência ao carrapato,
comprimento de pelame e avaliação de carcaças
por ultrassonografia terá sua população de
referência aumentada para mais de 3 mil animais

C

riado em 2020 em parceria entre a Associação
Brasileira de Angus e a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa
Pecuária Sul, o projeto Bases
pra a Seleção Genômica de Características Econômicas em
Bovinos da Raça Aberdeen Angus no Brasil, ingressa em sua
segunda temporada. O objetivo
é aumentar a base de dados de
animais com fenótipos e genótipos para resistência ao carrapato, comprimento de pelame
e avaliação de carcaça por ul-

jeto, com contagem de carrapatos e genotipagem. Com isso,
mais de mil animais nascidos
em 2019 já tem informações
para esta característica, integrando o sumário Angus 2021.
Nos próximos anos, com a ampliação do número de animais
controlados nestas característrassonografia. Os 12 rebanhos ticas, diz o pesquisador, “espeinscritos no projeto vão tra- ramos aumentar a acurácia da
balhar para o aumento destas predição, o quanto de resistêninformações na base de dados cia que os animais vão passar
do Promebo. No primeiro ano, para os seus filhos”. Atualhouve oito fazendas participan- mente, informa, “trabalhamos
tes. A responsável pelo treina- com 100 mil marcadores por
mento técnico e coleta de dados animal, realizando três contaé a pesquisadora Claudia Gu- gens de carrapatos por animal,
lias, da Embrapa, com análise para aumentar a precisão”.
Para esta estação, o plano
a cargo do pesquisador e chefe
da Embrapa Pecuária Sul, Fer- era a integração de 1.500 animais controlados, mas conforme
nando Flores Cardoso.
No primeiro ano, informa Fernando Cardoso, o acréscimo
Fernando Cardoso, mais de chegará a 2.000 animais. Com
700 animais integraram o pro- isso, a população de referência

Treinamento
técnico Ultrablack

No dia 12 de agosto a equipe de técnicos do Programa Carne
Angus Certificada participou de atividade de treinamento que
visava conhecer um pouco mais sobre a raça Ultrablack. “A raça
chegou ao país em 2017 e justamente agora começaram a nascer os bezerros dos touros comercializados em 2020, e até o final
de 2022 chegam os primeiros “produtos” da cruza dos touros
Ultrablack (via inseminação artificial) com as vacas meio sangue para o atendimento dos técnicos”, informou o gerente de
Fomento da Angus, Mateus Pivato.
Na oportunidade os colaboradores conheceram mais detalhes
da raça e puderam dirimir dúvidas ainda existentes. Conforme a
gerente nacional do Programa, Ana Doralina Menezes, a tendência é aumentar a frequência dos treinamentos e palestras sobre
esta raça e também sobre outros temas de interesse, o que vai
proporcionar maior qualificação dos profissionais envolvidos nas
atividades. “A nossa intenção é estarmos preparados para atender aos questionamentos dos produtores que buscam informações e esclarecimentos sobre as melhores práticas, entre outras
dúvidas”, esclareceu, observando ainda que a participação dos
técnicos foi bastante significativa.

subirá para 3.000 animais controlados. Além da maior acurácia (precisão) na determinação
da DEP, explica Claudia Gulias,
“outros ganhos vão ocorrer,
como a redução do intervalo
entre gerações para evolução da
característica no rebanho, controle de consanguinidade e correção de pedigree e a viabilidade
de seleção para características
de difícil mensuração e menor
herdabilidade (como é a resistência ao carrapato bovino)”.
A campo, em síntese, a característica de resistência ao
carrapato - o fenótipo do carrapato - é registrada a partir
da visualização da carga de
carrapatos dentro de um grupo
de animais contemporâneos. A
metodologia foi desenvolvida
e padronizada pela Embrapa
para ser aplicada da mesma
forma em todas as fazendas. A

fazenda indica a
pessoa responsável pela coleta
do fenótipo, que
recebe treinamento comandado por Claudia Gulias. A partir
daí, é feita a contagem, com
detalhamento de eventuais
tratamentos com acaricidas,
sua data, a base química, o dia
da contagem, quantidade de
carrapatos que cada animal
pegou, entre outros elementos.
Cada animal precisa ter três
contagens válidas.
São estes os rebanhos inscritos: Cabanha La Coxilha,
Cehdros, Cabanha Tellechea,
Estância Santa Thereza, Sítio
Nha Tota, Fazenda da Barragem, Fazenda Santa Cecília,
Fazenda Rincão, Fazenda Brasil Florestal, Cabanha Umbu,
Cabanha Santa Bárbara, Cia
Azul e GAP.

Novo vídeo sobre
Ultrablack
Na medida em que a nova
raça Ultrablack, resultado do
cruzamento entre Angus e
Brangus, vai sendo cada vez
mais conhecida e utilizada no
Brasil como uma eficiente ferramenta para a produção de
carne de qualidade, a Associação Brasileira de Angus, através de seu setor de Fomento,
segue criando oportunidades
para que ela seja cada vez
mais conhecida pelos pecuaristas. Este é o caso de um vídeo especial sobre a raça que
foi lançado no dia 24 de agosto, em “live” no Instagram da
Angus.
Na ocasião o gerente de
Fomento da Angus, Mateus
Pivato, e o presidente do Conselho Deliberativo Técnico da
raça Ultrablack, Luis Felipe
Cassol, falaram sobre a raça
que chegou ao Brasil como
promessa para o cruzamento

com ventres F1 Angus x Nelore.
A raça precisa ter composição
de no mínimo 80% de sangue
Angus.
Responsável pela captura
das imagens, o fotógrafo Eduardo Rocha também participou,
abordando o processo de produção do vídeo, que está sendo
divulgado nas redes sociais da
entidade. O trabalho evidencia
as principais caract er í s t i c a s
do Ultrablack e traz
imagens
inéditas de
animais
a campo.
“Esse material é de
extrema imp o r t â n cia
para criadores que

desejam conhecer um pouco
mais sobre a raça”, ratificou
Pivato.
Interessados em assistir
ao vídeo podem usar esse link:
https://www.youtube.com/
watch?v=bksome_317g
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Angus em alta até no Pará
A

genética Angus vem modificando para melhor e
padronizando rebanhos
Brasil afora. E a produção pecuária do estado do Pará já
ganha contornos de profissionalização. Esta constatação
foi observada pela equipe do
Programa de Carne Angus Certificada, que visitou sete municípios daquele estado. O grupo
percorreu 1,7 mil quilômetros
e constatou a produção com
Angus em propriedades da região. A razão principal desta
iniciativa se deve, conforme a
gerente nacional do Programa,
Ana Doralina Menezes, à importante representatividade e
aos ganhos ao produtor com a
utilização da genética da raça.
Ao lado do subgerente do Programa, Maychel Carvalho Borges e do técnico do Programa
Carne Angus, Wesley Santos,
eles visitaram fazendas de cria,
de ciclo completo (cria, recria
e engorda) e confinamentos.
Paralelamente, acompanharam
as visitas realizadas pela equipe
do Confina Brasil naquela parte
do Brasil.
Sêmen
Está confirmado através dos
dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial
(Asbia), que dos primeiros seis

meses de 2020 para o primeiro semestre deste ano, a venda
de sêmen Angus produzido no
Brasil para o Pará aumentou
18,95%. “Os produtores paraenses têm buscado selecionar
e avaliar seus animais, além de
produzir carne de qualidade,
que tem excelente desempenho
e remuneração importante tanto no mercado interno como no
externo”, confirma Ana Doralina. Nos primeiros seis meses
deste ano, o Estado alcançou
7,81% do total de sêmen Angus
comercializado no Brasil. (veja
matéria exclusiva sobre comercialização de sêmen Angus nesta
edição do Angus@newS)
Notável evolução
Há seis anos seguidos visitando criadores e frigoríficos
no Pará, Maychel Borges revela que é notável a evolução
dos produtores naquela região.
“Hoje a gente pode dizer que
os pecuaristas paraenses estão partindo para serem empresários rurais. São pessoas
que fazem contas, que buscam
assessoramento técnico, que
escolhem a melhor genética,
o melhor caminho para atingir carcaças correras e por
consequência a lucratividade”,
informou. Outro fator que estimula a melhoria dos rebanhos

Fotos: Divulgação/Angus

Equipe do Programa Carne Angus: Wesley Santos, Maychel Borges e Ana Doralina Menezes

desta nova realidade. Para Borges, com as melhorias na nutrição, a qualidade do produto final também aumentou. “Vimos
carcaças de extrema qualidade e
acabamento, animais bem nutriNutrição
Historicamente a produção dos e muito jovens, o que é ideal
pecuária daquela região era re- para produção de carne de quaalizada a pasto: “No entanto, lidade”, informou o técnico.
isso vem mudando com o cresConfina Brasil
cimento da pecuária intensiva”,
Nesta mesma ocasião a
relatou Ana Doralina, destacando que o aumento no volume de equipe da Scot Consultoria esconfinamentos é um indicativo teve realizando as atividades do
é a presença por lá de duas
unidades do Frigorífico Frigol,
parceiro do Programa Carne
Angus Certificada.

Confina Brasil naquela região,
e o coordenador do programa
e médico veterinário Felipe
Dahas, disse que o investimento na raça Angus é bastante
expressivo. “Os produtores já
pensam em criar uma cooperativa para ampliar os negócios”,
informou e, ao mesmo tempo,
ele salienta a satisfação dos
pecuaristas com o retorno que
a raça Angus vem oferecendo,
especialmente pela rápida terminação dos animais.

Genética Angus também é destaque na Bahia
A gerente nacional do programa Carne Angus Certificada
estive recentemente acompanhando o grupo do projeto Confina Brasil na Bahia. Ana Doralina Menezes visitou propriedades
na região de Luiz Eduardo Magalhães, Rosário, São Desidério,
Correntina e Jaborandi. “Surpreende a produção agrícola,
com uma agricultura muito
forte, muito bem estruturada,
bastante moderna, com a atuação de grandes empresas. E isso
puxa a pecuária, com grandes
propriedades produzindo com

Grupo do Confina Brasil em visita o Oeste baiano

numerosos rebanhos onde a genética Angus é destaque”, diz a
técnica. Segundo ela, a produção
é feita em sistemas mais intensivos, com uso dos subprodutos da
agricultura para a alimentação
dos animais, com muita inte-

gração lavoura-pecuária. São
muitos confinamentos e projetos
baseados em Angus, e a presença da raça é crescente. Por isso
a importância desse relacionamento com esses empresários
que já produzem animais oriun-

dos de cruzamentos com Angus.
Algumas propriedades conseguem comercializar para fora
do estado e com isso acessam as
bonificações de alguns parceiros
do Programa Carne Angus. Assim é importante a nossa atuação junto a esses produtores e
naquela região, buscando novos
parceiros, o que vai facilitar os
negócios para aqueles produtores”, revela Ana Doralina.
“Nos chamou muito a atenção os projetos em andamento e
as estruturas existentes. A genética Angus sendo utilizada e re-

conhecida, inclusive em sistemas
de cria. E o que mais chama a
atenção são os investimentos
e as dimensões dos projetos de
agricultura e de pecuária. São
áreas enormes irrigadas com
pivôs centrais. São milhares de
animais de genética Angus, e por
isto temos muito trabalho pela
frente visando integrar esses
produtores à Associação Brasileira de Angus e ao Programa
Carne Angus Certificada”, antecipou a dirigente, impressionada
com o tamanho e a modernidade
do que viu.
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Festival Angus Malbec
na Serra gaúcha

O

Festival Angus Malbec
retornou à Serra Gaúcha, garantindo uma
experiência diferenciada aos
apreciadores da alta gastronomia. O evento, promovido
pelo restaurante Malbec com
o apoio da Angus, ocorreu de
7 de agosto a 7 de outubro,
em Gramado, no RS. A ação
disponibilizou aos clientes do
Malbec um cardápio com cortes variados de Carne Angus
Certificada, acompanhados de
deliciosos legumes e tubérculos salteados na brasa. “Cumprimos nossa expectativa de
entregar a melhor experiência

para os nossos clientes,
com segurança e sabor”,
acrescentou o gestor do
Malbec, Josiano Schmitt.
Em sua quarta edição,
o festival teve 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. Em 2020, o evento
não foi realizado por causa

Angus@newS

CARNE

das restrições impostas pela
pandemia. Este ano foram
projetados no restaurante e
divulgados nas redes sociais
vídeos mostrando o empenho
dos produtores na produção
de ingredientes entregues ao
Malbec.

Carapreta na
rede Zaffari
A carne premium da marca
Carapreta - Angus Gran Selezione - já está disponível nos supermercados Zaffari. O produto é
do Grupo ARG, de Minas Gerais,
parceiro do Selo sustentabilidade do Programa Carne Angus
Certificada desde 2019.
O grupo, que produz bovinos
da raça Angus em duas fazendas
em Minas Gerais, foi o primeiro
do Brasil a conquistar o selo do
programa Angus Sustentabilidade, desenvolvido pela Associação
Brasileira de Angus e auditado
pela alemã Tüv Rheinland.
A Carapreta possui um rigoroso processo de sustentabilidade focado em quatro pilares:

Fotos: Divulgação/Angus

bem-estar animal, meio ambiente, social e biossegurança. Uma
verdadeira experiência gastronômica ao consumidor, ou seja,
da fazenda à mesa.

Concursos de carcaças estão de volta
Tradicionais eventos promovidos pelo Programa Carne Angus Certificada para
evidenciar o potencial dos
animais da raça na produção de carne de qualidade,
os concursos de carcaças
voltam com força. Seguindo
os protocolos e medidas sanitárias, o primeiro concurso
será na unidade da Marfrig
em Bagé, RS, em 22 de outubro. O frigorífico também
promove uma segunda prova
no dia 28 de outubro, desta
vez na unidade de Bataguas-

su, MS. No Frigorífico Silva
em Santa Maria, RS, será
em 12 de novembro. E no
Frigorífico Verdi será no dia
2 de dezembro, na unidade
de Pouso Redondo, SC.
Segundo a gerente nacional do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes,
além de garantir a aproximação com os produtores,
os concursos visam destacar carcaças com excelente acabamento, marmoreio,
conformação, padrão racial
e sanidade, reconhecendo o

Ana Doralina Menezes

trabalho realizado nos plantéis. Inscrições devem ser
feitas através do e-mail concurso@carneangus.org.br.
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Expointer presencial e online
A

sustentabilidade e o aperfeiçoamento da criação
de Angus no Brasil, com
o foco do mais com menos,
foram as máximas dos eventos realizados pela Associação
Brasileira de Angus neste ano
durante a 44ª edição da Expointer. Com a participação de
público observando os protocolos de prevenção à pandemia do Coronavirus, a movimentação da Angus durante a
feira, como aliás acontece em
todas as edições da Expointer,
novamente chamou a atenção
do agro brasileiro no período
de 4 a 12 de setembro. A Angus e seus criadores e técnicos
marcaram presença no parque
de exposições Assis Brasil, em
Esteio, RS, com a exposição de
115 animais da raça Angus (64
de argola e 51 rústicos) e de
13 exemplares Ultrablack (5
de argola e 8 rústicos).
E frente às dificuldades causadas pela pandemia, a Angus
se reinventou, surpreendendo
positivamente seus públicos
com a produção de um impecável sistema de transmissão on-

line em seus canais no YouTube
e no Facebook. Isto aconteceu
não só durante os julgamentos
de classificação de rústicos e
de argola das duas raças, mas
especialmente com a transmissão dos vários eventos que promoveu, com lives (ao vivo), diretamente da exposição, e com
a participação de importantes
palestrantes Brasil afora.
Nos julgamentos, narração
com acompanhamento preciso da gerente Administrativa e
Financeira da Angus, Katiulci
Santos, com comentários do gerente de Fomento da entidade,
Mateus Pivato e observações do
experiente técnico Flávio Montenegro Alves. Assim, quem esteve no parque contou com várias
atrações, e quem optou por ficar
em casa ou não pode comparecer presencialmente, viu tudo de
importante que aconteceu ao
vivo de qualquer lugar via internet em sua tela.
Mas a Angus está sempre
surpreendendo a todos. Assim
como o agro, nunca parou durante a pandemia, e agora a sustentabilidade é o grande foco da

Fotos: Eduardo Rocha/Angus

Associação Brasileira de Angus.
E para alcançar esse novo objetivo, a entidade montou parcerias importantes com a área de
pesquisa, que estão sendo detalhadas nas lives de eventos que
realizou durante a Expointer.
“Produzir com sustentabilidade não significa necessariamente fazer grandes investimentos, e sim adotar novas práticas
na condução do processo produtivo nas fazendas. E para isso
vamos contar com as preciosas
orientações dos pesquisadores”,
definiu o presidente da Angus,
Nivaldo Dzyekanski.

Tudo aqui no
Angus@newS
Na cobertura da Expointer,
nesta edição do Angus@newS
você vai verificar que no início
da feira, no dia 6 de setembro,
em live transmitida online, a
Angus assinou parcerias com a
Embrapa Pecuária Sul e com
a Embrapa Clima temperado
para o fomento da raça em solo
brasileiro. No mesmo dia, tudo
online, foi realizado o Workshop
Carne Angus, com o tema Sustentabilidade e a Pecuária do
Futuro. Os campeões da Prova
de Eficiência Alimentar Angus

2021, realizada em parceria
com a Embrapa, foram anunciados também durante nova
live na exposição, no dia 8 de
setembro.
E nesta Expointer a Angus
contou com a parceria permanente da Genex e da Socil e na
Expointer com o patrocínio da
Decoy, Neogen e Elanco e apoio
da Solução Genética, Allflex e da
Azevedo Bento. Veja nesta edição
do seu Angus@newS as coberturas em reportagens sobre todas
os movimentos e as importantes
ações da Angus durante todos os
dias da Expointer.

Quatro Linhas vence nos Ultrablack de argola
A Fazenda Quatro Linhas,
de Guaíba, RS, faturou os grandes campeonatos de argola da
raça Ultrablack, no seu primeiro julgamento na Expointer, no
dia 8 de setembro. “Os animais
que vi me encantaram. Achei
que essa composição racial
deu muito certo. Saio daqui
convencido de que quem aposGrande Campeão Ultrablack
Grande Campeã Ultrablack
tou na Ultrablack está no caminho certo”, avaliou o jurado
Cristopher Filippon.
A propriedade, comandada por Luiz Antonio Venker
Menezes, conquistou o grande
campeonato nos machos com
o reprodutor 4 Linhas 23 (box
1247). A fazenda ainda fez dobradinha nas fêmeas, levando o
título de grande campeã com a
matriz 4 Linhas 04 Palestra
Reservada de Grande Campeã Ultrablack
Terceira Melhor Fêmea Ultrablack
(box 1251) e de reservada de
grande campeã com o animal “Muito orgulho estrear com Expointer e escrever também na história dessa feira que é
4 Linhas Dama 33 (box 1250). o Ultrablack desta forma na um pouquinho do nosso nome tão importante”, comemorou

Camilla Menezes, filha do proprietário, o conhecido treinador de futebol Mano Menezes.
O título de terceira melhor fêmea ficou com a Ametista da
Pitangueira 03 (box 1249), da
Agropecuária Pitangueira, de
Ricardo Prado Pinto, de Quevedos, RS.
A Quatro Linhas tem investido em genética e em produção da raça Ultrablack, o que
também pesou nos julgamentos de rústicos da raça, no dia
anterior. A genética dos animais é oriunda de embriões de
exemplares Angus e Brangus
da Argentina. “A conquista no
Ultrablack tem um gostinho
especial, porque a gente está
começando junto com a raça.
Ter esse resultado na primeira
exposição para nós é muito importante”, afirmou Alvaro Dumoncel, da Quatro Linhas.
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Floripana fez dobradinha no Angus

A

Cabanha Floripana, de
Urupema. SC, fez dobradinha nos julgamentos de
Angus de argola na Expointer,
levando para casa os títulos de
grande campeão, com o touro
sênior Floripana 398 Bismarck (box 834), e de grande campeã, com a vaquilhona Floripana Florença TEI409 Bismarck
TEI (box 865). Com a reabertura do trânsito de animais

com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina voltou à Expointer
e fez bonito, conquistando os
grandes campeonatos da raça
Angus.
A vitória histórica foi comemorada pelo criador Oreste Melo Júnior, pela filha
Stephany Martins Melo dos
Santos e pela família no dia
8 de setembro na pista central do Parque Assis Brasil,

em Esteio, RS. O julgamento
foi transmitido pelo YouTube
e teve comentários do gerente
de Fomento da Angus, Mateus
Pivato, e do inspetor técnico
Flávio Alves.
Vitória catarinense
Em sua estreia na feira, a
Floripana foi a única propriedade de Santa Catarina com
animais Angus no Parque.

“Depois desse tempo quando
não se podia vir com animais
e retornar ao nosso Estado,
conseguimos esse êxito que é
fruto de um grande trabalho
nosso”, afirmou Melo Júnior,
enaltecendo a atuação da
equipe da cabanha. A fêmea
campeã irá para coleta de
embriões e pariu nos 10 dias
seguintes. O touro, explicou o
criador, é um animal muito

Fotos: Eduardo Rocha/Angus

Grande Campeão Angus

Grande Campeã Angus

Reservado de Grande Campeão Angus

Reservada de Grande Campeã Angus

Terceiro Melhor Macho Angus

Terceira Melhor Fêmea Angus

limpo de frente e que conseguiu unir o selo racial argentino com a carcaça americana.
A excelência dos exemplares em pista dificultou a escolha do jurado paranaense
Cristopher Filippon. Com terneiros gêmeos ao pé, a vaca
jovem Reconquista TE3089
Zeloso Cinch (box 870) conquistou o título de reservada
de grande campeã nas fêmeas.
O exemplar pertence à Fazenda Reconquista, de José Paulo
Dornelles Cairoli, de Alegrete,
RS. O reconhecimento de terceira melhor fêmea ficou com
a vaquilhona maior Tellechea
3277 Emperor (box 866), da
Cabanha Tellechea, de Sérgio
Bastos Tellechea, de Uruguaiana, RS.
A Reconquista também arrematou títulos entre os machos. A propriedade levou o
prêmio de reservado de grande
campeão com o animal Reconquista TE3101 Zeloso Hornero
(box 832) e também é proprietária do terceiro melhor macho
de Esteio com o touro júnior
Reconquista TE3226 Eleito
Don Carlo Rito (box 828).

Tradição Azul venceu nos
rústicos Ultrablack
No segundo julgamento
de rústicos Ultrablack na Expointer, realizado no feriado
de Sete de Setembro no parque Assis Brasil, em Esteio,
RS, a Fazenda Quatro Linhas,
de Guaíba, RS, e a Tradição
Azul, de Quaraí RS, levaram
para casa os grandes campeonatos da Expointer deste
2021. Nos machos, a vitória
foi o lote 3 (108 e 106), da
Tradição Azul, de Paulina Macedo Linhares e seu filho Vasco da Costa Gama. O melhor
macho foi o animal de dois
anos de tatuagem 108. “Vejo
que o Ultrablack que há pou-

co tempo era uma aposta, se
tornou uma positiva realidade.
Nós estamos muito contentes com a evolução da raça,
e muita gente está nos procurando para comprar Ultrablack”, comemorou Vasco, da
Tradição Azul. O melhor touro
Ultrablack já está contratado
pela Alta Progen e terá cota
de 50% colocada à venda em
leilão na Temporada de Primavera.
Fêmeas
Nas fêmeas, o grande campeonato ficou com os exemplares do lote 1 (54 e 32),

da Fazenda Quatro Linhas, de
Luiz Antonio Venker Menezes.
A melhor fêmea foi a novilha
maior de tatuagem 54. “Foi
uma emoção muito grande
estar participando dessa feira, que é gigantesca. Desejamos que esse feito venha a
se repetir nos próximos anos
porque trabalhamos bastante
no aprimoramento genético
dessa raça”, afirmou Giseli
Mello Ferreira, gerente administrativa da Quatro Linhas,
que comemorou a conquista
em pista. O jurado foi o criador paranaense Cristopher
Filippon.

Grande Campeão Ultrablack

Dupla Grande Campeã Ultrablack

16

Agosto/Setembro de 2021 : Ano 22 : Nº 102

Angus@newS

EXPOSIÇÕES

Soldera e Recalada vencem nos rústicos Angus

A

s cabanhas Soldera, de Panambi, RS, e Recalada, de
Capão do Leão, RS, conquistaram os grandes campeonatos
nos rústicos Angus da Expointer
2021. O julgamento começou com
direito a hino nacional em comemoração ao Sete de Setembro, e
terminou com entrega de bandeiras do Brasil aos proprietários dos
grandes campeões.
Nas fêmeas rústicas PO, o título de trio grande campeão foi
para a Cabanha Soldera, de Irmãos Soldera, de Panambi, RS.
O prêmio foi conquistado com o
lote 9 (TE9077, 9071 e 9049).
A propriedade ainda levou o título de terceiro melhor trio com
o lote 4 (TE20128, TE20089 e
20163). “A ideia era apresentar
o que a gente tem de melhor na
propriedade. Isso é muito importante para divulgar o trabalho da
cabanha”, frisou o sócio-proprietário da cabana, Dilvani Soldera
(o Dídi). O criatório ainda fez dobradinha, conquistando o título de
melhor fêmea PO com o animal
de tatuagem 9071 (lote 9) e o de

Fotos: Eduardo Rocha/Angus

melhor macho PO com TE9147
(lote 15). O ventre deve ser levado
para coleta de embriões e utilizado para produção de animais na
propriedade.
O título de trio reservado de
grande campeão de fêmeas PO
foi alcançado pela Cabanha Recalada, de Fábio Langlois Ruivo,
Capão do Leão, RS, com o lote 6
(257, 253, 250 e 282). A qualidade das fêmeas em julgamento
dificultou a escolha do jurado.
“Tínhamos um excesso de fêmeas
boas e eu tive que escolher uma.
Mas para mim não tinha uma melhor fêmea rústica, mas uma meia
dúzia de fêmeas boas que mereciam o título”, ponderou o jurado
e criador paranaense Cristopher
Filippon.

Machos rústicos PO
Nos machos PO, o grande
campeonato foi conquistado pelo
trio do lote 13 (tatuagens TE39,
262 e 240), da Cabanha Recalda,
de Capão do Leão. “É um prazer
voltar à Expointer. Acho que tivemos uma reestreia com muita

Trio Grande Campeão Angus PC

qualidade. Uma representação
bastante expressiva em termos
qualitativos para a raça Angus,
o que é muito importante”, destacou o criador Fábio Ruivo, referindo-se às limitações impostas
pela Covid-19 que impediram a
Angus de participar da feira de
2020. A Recalada também conquistou o título de trio reservado
de grande campeão PO com o lote
10 (330, TE46 e 312). O prêmio
de terceiro melhor trio ficou com
a Cabanha Basca, de Mariana
Franco Tellechea, de Uruguaiana,
RS, com o lote 11 (1691, 1645,

Trio Grande Campeão Angus PO

1647 e 1673).
Nos machos PC, o reconhecimento de trio grande campeão
ficou com a Tradição Azul, de
Quaraí, RS, com o lote 17 (C002,
C244 e C034). A propriedade
também conquistou o título de
melhor touro PC com o animal
de dois anos de tatuagem C244.
Acompanhando os resultados na
arquibancada, o criador Vasco
da Costa Gama ressalta que a
propriedade segue trabalhando
e investindo em melhoramento
genético. “Consagrar um grande
campeão mostra o nosso trabalho

de anos”.
Entusiasmado com o que viu,
o jurado Filippon disse que os expositores deram um verdadeiro
show em pista. “O que me chamou
atenção foi a caracterização racial
muito forte e impressa em todos
os animais, assim como a correção
de aprumos. Um gado que tende
a ser muito eficiente”, avaliou. Assim como todos os eventos da Expointer, o julgamento, realizado na
pista J do parque, teve transmissão online pelo canal no YouTube
e pelo Facebook da Associação
Brasileira de Angus.

Parcerias com Embrapa para fomento à pesquisa
A Associação Brasileira de
Angus, proprietária do maior programa de carne certificada do
Brasil, o programa Carne Angus
Certificada, segue preocupada em
levar aos criadores orientações e
informações que tem como base
a ciência e a pesquisa. Com este
foco, em live com transmissão pelo
canal no YouTube e pelo Facebook
da Angus e pelo YouTube da Embrapa, realizada diretamente da
Expointer no dia 6 de setembro,
a Associação firmou importantes
parcerias com a Embrapa Pecuária Sul, de Bagé, RS, e com a
Embrapa Clima Temperado, de
Pelotas, RS.
Com o objetivo de impactar
12 mil criadores nos próximos três
anos, o protocolo firmado com a
Embrapa Pecuária Sul dá o start
num projeto de fomento a sistemas
produtivos sustentáveis nos criatórios da raça Angus em solo brasileiro. O documento foi assinado
pelo presidente da Angus, Nivaldo
Dzyekanski, pelo vice-presidente
do Programa Carne Angus Certificada, Milton Martins Moraes
Filho, e pelo pesquisador e chefegeral da Embrapa Pecuária Sul,
Fernando Cardoso.
“Acreditamos que, com informações e resultados confirmados

Presidente da Angus e chefe da Embrapa firmaram convênio

de pesquisas efetivas em mãos,
os produtores podem desenvolver
cada vez mais ações sustentáveis
em seus plantéis. E esse é um dos
objetivos dos protocolos firmados com a Embrapa: desenvolver
um plano de treinamento a fim
de capacitar os criadores”, garantiu Dzyekanski. Para ele essa
é mais uma importante parceria
que deve contribuir para o desenvolvimento do rebanho Angus
brasileiro.
Cartilha virtual
Uma das ferramentas de informação que deve ser disponibilizada será uma cartilha virtual, que
reunirá vídeo e técnicas de manejo
sustentáveis. Além disso, dias de

campo serão promovidos de forma
a levar informação aos produtores
e coletar novas linhas de pesquisa
que colaborem com esse aperfeiçoamento de processos rumo a uma
maior sustentabilidade.
Chefe-geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso,
destacou que é essencial esclarecer
aos criadores que adotar práticas
mais eficientes e sustentáveis pode
impactar positivamente nos resultados financeiros dos criatórios.
“Engana-se quem acha que para
implementar práticas sustentáveis
é necessário investir alto. Muitas
vezes, com práticas simples e de
baixo custo, o produtor pode garantir uma produção de qualidade e, ao
mesmo tempo, minimizar os impac-

tos ao meio ambiente”, alertou.
Com apoio dos produtores,
a ideia é realizar medições dos
diferentes sistemas de produção
(a pasto, confinamento, semiconfinamento), mensurar o impacto
da integração lavoura-pecuária,
abrindo uma nova e potente fonte de informação para subsidiar
o trabalho de campo. A iniciativa
visa ainda expandir a busca por
animais selecionados por eficiência
alimentar e a integração funcional
dos componentes nos sistemas integrados de pecuária, lavoura e
floresta.
Suporte à pesquisa
A parceria com a Embrapa
Clima Temperado foi assinada
pelo presidente da Angus, Nivaldo
Dzyekanski, e pelo chefe-geral da

Milton Moraes Filho

Embrapa Clima Temperado, em
Pelotas, RS, Roberto Pedroso de
Oliveira. Ela prevê o repasse de
plantel de 150 vacas Angus para a
unidade da entidade em Capão do
Leão, RS. Os exemplares formarão
população de referência para embasar pesquisas conjuntas.
Segundo Oliveira, a parceria é uma conquista importante para ambas as instituições.
“O recebimento, como doação,
de animais da raça Angus viabiliza a atualização do rebanho da unidade, possibilitando,
ainda, a validação de protocolos sanitários de prevenção da
tristeza parasitária bovina e a
realização de pesquisas interdisciplinares em sistemas de
integração
lavoura-pecuária,
ajustados às demandas da atividade agropecuária no Sul do
Brasil”, destacou.
A primeira doação do projeto foi feita por Dzyekanski,
com o repasse de 20 doses de
sêmen. Já o primeiro carregamento de gado vivo chegou do
criador e vice-presidente do
Programa Carne Angus Certificada, Milton Martins Moraes
Filho, da Granja Mangueira
Agropecuária, de Santa Vitória
do Palmar, RS.
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Eficiência alimentar: os vencedores

O

touro GAP K157/19, da
GAP Genética, de Uruguaiana, RS, de Eduardo Macedo Linhares, foi o
grande campeão da Prova de
Eficiência Alimentar 2021,
promovida pela Associação
Brasileira de Angus em parceria com a Embrapa Pecuária
Sul. Os resultados da prova
foram divulgados em live sobre Eficiência Alimentar realizada no dia 8 de setembro
e transmitida pelos canais da
Angus no Facebook e YouTube e no YouTube da Embrapa,
durante a Expointer 2021.
Com apresentação do gerente de Fomento da Angus,
Mateus Pivato, o programa
contou com as presenças do
presidente da Angus, Nivaldo
Dzyekanski e dos criadores
Angela Linhares e Ivo Carlos
Arnt, e participação, diretamente de Bagé, do pesquisador da Embrapa Pecuária Sul
Marcos Jun-Iti Yokoo.
Ao todo, 29 touros de 15
propriedades do Rio Grande
do Sul e do Paraná foram
avaliados na prova quanto
à eficiência alimentar por
meio da ponderação do Consumo Alimentar Residual
(CAR) e do Ganho e Peso
Residual (GPR). “Com esses resultados em mãos, os
criadores poderão selecionar
exemplares mais eficientes, e
consequentemente, ter maior
lucratividade e também contribuir com o meio ambiente”, afirmou o presidente da
Angus, Nivaldo Dzyekanski.
O touro da GAP, vencedor

da prova, atingiu consumo
residual de -3.632 kg de ração e ganho de peso residual de 0.042 kg. O reprodutor
ingressou nas instalações
da Embrapa Pecuária Sul,
em Bagé, RS, em maio, com
650 kg, alcançando Consumo e Ganho de Peso Residual (CGPR) – índice geral do
CAR – de 1.767. “Estamos
muito felizes com o resultado
dessa prova. A GAP sempre
se preocupou em selecionar
os animais com base em provas, em dados. A nossa seleção genética, não só na raça
Angus, sempre foi lastreada
em programas de melhoramento genético”, disse Angela Linhares, diretora técnica
da GAP. Segundo ela, a propriedade teve o cuidado em
escolher animais para participar da prova que fossem filhos de um touro importante
para o rebanho, que tivessem
bom índice no desmame, bom
índice final, bom perímetro escrotal e pelame curto.
“Esse animal agora foi para
casa e provavelmente vamos
coletar seu sêmen”, afirmou.
O segundo lugar no grupo de elite ficou com o touro
Rana TE440 Golden Resource 2057, da Angus Rana, de
Tibagi, PR, dos criadores Rodrigo Arnt e Nilo Arnt, filhos
de Ivo Carlos Arnt). O exemplar encerrou o teste com
consumo alimentar residual
de -0.457 kg de ração, ganho
de peso residual de 0.775 kg
e CGPR de 1,664. A terceira
colocação ficou com o tou-

Fotos: Divulgação/Angus

ro Santa Thereza 3767, da
Cabanha Santa Thereza, de
Dom Pedrito, RS, de José
Roberto Pires Weber. O consumo residual do animal foi
de -1,359 e o ganho de peso
residual de 0.223, alcançando CGPR de 1,044.
Touros foram
genotipados
O gerente de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, informou que todos os touros
que participaram da prova
foram genotipados, uma vez
que o objetivo da associação
é viabilizar, dentro de alguns
anos, a seleção genômica
para eficiência alimentar.
Segundo ele, é essencial estimular a seleção por meio
dessa característica para
elevar resultados financeiros
da pecuária, mas também visando a redução da emissão
de gases do efeito estufa. “É
o caminho de uma pecuária
ainda mais sustentável. Por

essa característica que leva a
ganhos econômicos e também
à sustentabilidade no sistema
de produção”, afirmou Collares. O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul Marcos
Jun-Iti Yokoo também marcou presença no anúncio dos
campeões.

As avaliações
da prova
A disputa considerou
avaliações do Consumo Alimentar Residual (CAR),
o Ganho de Peso Residual
(GPR), o Consumo e Ganho
isso, a Angus seguirá esti- de Peso Residual (CGPR),
mulando projetos, estudos além de características de
e análises dessas informa- carcaça como Área de Olho
ções”, acrescentou. A meta de Lombo (AOL), Espessura
da Angus para a prova de de Gordura Subcutânea na
2022 é audaciosa: avaliar ao Picanha (EGP), Espessura
de Gordura Subcutânea de
menos 40 exemplares.
Costela (EGS), Percentagem
de Gordura Intramuscular
Ganhos econômicos
(GIM) e perímetro escrotal
e sustentabilidade
Segundo o coordenador da (PE) dos animais. Também
Prova de Eficiência Alimen- participaram do teste exemtar (PEA) e analista da Em- plares da Cabanha Santo
brapa Pecuária Sul, Roberto Antão e Fazenda ReconquisCollares, na edição deste ano, ta, de Alegrete, RS; Rincon
que teve aumento de 40% do Del Sarandy, de Uruguaiana,
número de participantes em RS; Cabanhas Santa Joana,
relação a 2020, os animais Cabanha Albardão e Estânapresentaram
desempenho cia Passo Comprido, de Sanexcelente, mesmo com condi- ta Vitória do Palmar, RS;
ções climáticas extremas. “A além de Cabanha São Xavier,
Prova de Eficiência Alimen- de Tupanciretã, RS, Tólio’s
tar é extremamente impor- Farm, de Formigueiro, RS,
tante para a continuidade do Agropecuária Soldera, de
programa de melhoramento Panambi, RS, Cabanha Sangenético da raça, uma vez ta Nélia, de Jaguarão, RS,
que possibilita selecionar Cabanha da Barragem, de
aqueles animais que podem Quaraí, RS, e PAP Jacinto
transferir para sua progênie Cantão, de Aceguá, RS.

Prêmio Difusão Genética Angus
Fotos: Eduardo Rocha/Angus

A Fazenda Rio da Paz, dos
criadores Antônio e Renato
Zancanaro, de Cascavel, PR, e
a Estância Tradição, da Parceria Rotta Assis, de Santa Vitória do Palmar, RS, foram reconhecidas com o prêmio Difusão
Genética Nacional na Expointer 2021. Concedido pela ANC
– Herd Book Collares, o prêmio é a chancela da atuação

dos criatórios no melhoramento genético de seus plantéis.
“Estamos muito felizes e parabenizamos as propriedades
de Angus que venceram neste
ano”, afirmou o presidente da
Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski.
O prêmio destaca as cabanhas proprietárias do animal
cujos filhos registrados obti-

veram a maior soma de índice
Final no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne
(Promebo). A Tradição levou
o prêmio com o touro Tradição
T68, que finalizou com índice
somado dos filhos de 1047,07.
Já a fêmea Angus que conquistou o mérito é Herança da Rio
da Paz, da Fazenda Rio da Paz,
com o valor de 770,51.

Flávio Alves recebeu para a Rio da Paz

Rogério Assis, da Parceria Rota Assis
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Carne Angus tem novos parceiros

A

Associação Brasileira de
Angus anunciou os novos
parceiros de seu programa de carne de qualidade. Em
setembro, a Brios Alimentos,
de Matias Barbosa, MG, passou a integrar o Programa
Carne Angus Certificada, que
conta com 23 indústrias certificando carcaças e cortes
no país. O anúncio foi feito
durante a live “Carne Angus Certificada: Expansão e
Tendências”, transmitida via
Facebook e YouTube da associação, direto da Expointer na
noite de Sete de Setembro. A
live foi regada a um churrasco virtual com direito a aula
de cortes e degustação de
diferentes preparos de Carne
Angus Certificada, conduzido
pelo chef e proprietário do
Restaurante Fazenda Barbanegra, de Porto Alegre, RS,
Roberto Majo de Oliveira.
Além da Brios, também
participaram o Frigorífico Argus, de São José dos Pinhais,

a participação do CEO do
Frigorífico Argus, Luiz Carlos
Tiossi, falando diretamente de
Curitiba, PR. “Nosso negócio
existe desde 1953 e é um orgulho podermos estar dentro
do Programa. Levar a qualidade e a certificação da carne
Angus para os consumidores
paranaenses é um dos nossos
principais objetivos dentro
de certificação de cortes. “A
do mercado”, ressaltou. DanBrios é resultado de um trado sequência aos projetos de
balho conjunto e diferenciado
expansão no Paraná, o presientre frigoríficos e redes de
dente da Padrão Beef Coopevarejo. Queremos expandir a
rativa, Lindonez José Rizzoto,
carne para todos os ambientes,
contou um pouco da história
desde o churrasco de qualidade
dos produtores em Cascavel,
até o consumo do dia-a-dia”,
PR. “Nós somos uma coopeexplicou. O engenheiro ainda
rativa pequena e existimos há
complementou que essa é uma
16 anos. Nosso maior objetiforma de valorizar os cortes e
vo é justamente desempenhar
Valorizar e
levar qualidade a um maior núo papel de privilegiar os proexpandir os cortes
mero de consumidores.
dutores. Hoje temos 98 assoO engenheiro agrônomo
ciados e estar no Programa
e diretor da Brios Alimentos,
Online e presencial
representa que atingimos as
Guilherme Rossetto, ressaltou
A mesa de debate, que
condições e a tecnologia nea força da união nesse projeocorreu de forma híbrida, oncessárias para atender o merto, que mostra como o varejo
line e presencial, contou com
cado”, destacou.
vem se dedicando ao processo
PR, e a Padrão Beef Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Carnes, de Cascavel,
PR, dois recentes parceiros
que iniciaram atividades em
2021. “São diferentes modelos de negócios que vão nos
ajudar a atingir novos patamares”, afirmou a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina
Menezes, que conduziu o bate
papo ao lado do presidente
da Associação Brasileira de
Angus, Nivaldo Dzyekansi,
do diretor do Programa Carne Angus Certificada, Milton
Moraes Filho, e do subgerente do Programa Carne Angus
Certificada, Maychel Borges.

EUA de olho no
Angus nacional
O trabalho da Angus na
seleção dos animais e na produção de carne premium chamaram a atenção da adida
agrícola dos Estados Unidos
(EUA), Jenia Ustinova, durante visita à Expointer. Ela esteve
no estande da raça onde ouviu
relatos da superintendente da
ANC, Silvia Freitas, do gerente
de Fomento da Angus, Mateus
Pivato sobre essa evolução genética. Silvia destacou o Pro-

mebo e Pivato o avanço do uso
de genética Angus no Brasil,
que é o país que mais insemina
ventres de corte em idade reprodutiva do mundo.

Rústicos em Pelotas
A 16ª Exposição de Rústicos Angus de Pelotas - entre 4
e 10 de Outubro - também terá
formato híbrido - online e presencial, seguindo todos os protocolos sanitários. A presidente
do Núcleo Centro – Sul de Criadores de Angus e criadora da
raça, Claudia Talavera Campos,

informa que este ano os exemplares estarão no parque tanto
para julgamento quanto para
comercialização em leilões, num
evento aberto ao público. Os
julgamentos e remates contam
com transmissão pelo YouTube
e pelo Facebook da Associação
Brasileira de Angus.

O churrasco virtual com
cortes de carne Angus certificada e servido aos participantes contou com a larga experiência chef e proprietário do
Restaurante Fazenda Barbanegra, Roberto Majo de Oliveira, o Bebeto. No comando das
brasas e de uma flamante parrilla Toro, compartilhou diversas dicas de cortes e preparação da carne, além de destacar
a importância e a valorização
do selo Angus para os consumidores. E teve até convidados
especiais nessa degustação. A
agroinfluencer Camila Telles
chegou na hora certa para degustar um assado de tiras Angus e brindar com os amigos o
sucesso da pecuária nacional.
“Eu escolhi defender o agronegócio, pois são os produtores rurais que movem o nosso
país”, disse a influenciadora. O
evento está disponível no canal oficial da Angus no YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=T_9wVsKKJXA

Soldera e Tellechea
vencem Ranking 2021
A Cabanha Tellechea, de
Sérgio Bastos Tellechea, de
Uruguaiana (RS), e A Cabanha Soldera, da Irmãos Soldera Agropecuária, de Panambi,
RS, e a Cabanha Tellechea,
de Sérgio Tellechea, de Uruguaiana, RS, foram as grandes
vencedoras do Ranking Angus do Rio Grande do Sul de
2021. Neste ano, em função
das restrições que limitaram
a realização de exposições e
da diferença de status sanitário em relação à febre aftosa
que restringiu a participação
de animais na Expointer, não
foram realizadas exposições
nacionais. Assim, foram computados apenas os rankings estaduais do Rio Grande do Sul

para expositores e criadores de
argola e expositores de rústicos.
O circuito levou em conta as exposições realizadas de agosto de
2020 até a Expointer de 2021.
“Vivemos um período atípico,
mas entendemos que é essencial
manter, ao menos, os rankings
estaduais que foram viáveis de
serem executados”, observou o
presidente da Angus, Nivaldo
Dzyekanski.
No Ranking Estadual de
Criadores e Expositores de Argola do Rio Grande do Sul, venceu
a Cabanha Tellechea, o vice-campeonato foi para a Agropecuária
Pitangueira, de Ricardo Prado
Pinto, de Quevedo, RS. Em terceiro ficou a Reconquista Agropecuária, de José Paulo Cairoli,

de Alegrete, RS.
Já no Ranking Estadual do
Rio Grande do Sul de Expositores de Rústicos, a vitória
foi para a Cabanha Soldera. O
vice-campeonato foi para a Estância Três Marias, de Francisco Amaral, de Santa Vitória do
Palmar, RS. Em terceiro ficou
a Cabanha Basca, de Mariana
Tellechea, de Uruguaiana, RS.
“Mesmo em tempo de pandemia, o que verificamos nos
julgamentos foi uma qualidade surpreendente em animais
carniceiros e alinhados ao que
o mercado espera da raça e de
uma pecuária premium”, frisou
Dzyekanski. Os prêmios serão
entregues em evento com data
a ser anunciada.
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Leilão Casa Branca
fatura R$ 3,9 milhões

O

7º
Leilão
Primavera
Casa Branca, realizado no formato virtual
em 4 de setembro, faturou R$
3.892.910,00, 20% mais do
que a edição anterior, com a venda de 113 animais especialmente Angus e Brahman, além de
prenhezes e sêmen. Essa genética diferenciada foi adquirida por
82 pecuaristas de 16 estados.
Destaque, também, para vendas
internacionais para Bolívia, México e Camboja. Além disso, sete
reprodutores Angus foram contratados por centrais de genética, reforçando a qualidade do
programa de melhoramento genético da Casa Branca e elevando a oferta de sêmen nacional.
“O resultado do 7º Leilão
Primavera comprova a qualidade da nova safra de Angus e
Brahman. São animais rigidamente avaliados mesmo antes do
nascimento, a partir da escolha
dos melhores acasalamentos,
com foco nos mais importantes
atributos produtivos. Selecionamos para contribuir para o
aumento da produtividade da
pecuária brasileira e mundial”,
destaca o criador Paulo de Cas-

tro Marques, proprietário da
Casa Branca Agropastoril.
“Criadores de 16 estados
(BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT,
PA, PB, PR, RJ, SE, SC, SP, RS
e TO), além da Bolívia, México
e Camboja, confiaram na genética Casa Branca, levando para
suas propriedades o que temos
de melhor em termos de fertilidade, precocidade, adaptação e
funcionalidade”, complementa
Fabiana Marques Borelli, diretora da Casa Branca.
No total, o 7º Leilão Primavera Casa Branca comercializou 45 exemplares Angus, que
novamente foram os destaques
da oferta. Os 26 reprodutores
tiveram valorização média de
R$ 33.577,00 e as 19 fêmeas
de R$ 13.600,00. Também foram vendidos 11 reprodutores
Brahman e Ultrablack por R$
18.000,00 de média.

Os reprodutores Angus têm
a chancela do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), além de também
ter registro, DEP´s e avaliação
genômica na American Angus
Association (AAA). Todos os
machos da Casa Branca passam por rígida avaliação intrarrebanho, por meio de Prova de
Desempenho coordenada pela
profª. dra. Sarah Laguna Conceição Meirelles (Universidade
Federal de Lavras, MG) e prof.
dr. Jaime Urdapilletta Tarouco
(Ufrgs), com a mensuração de
diversas características de importância econômica, incluindo
avaliação de carcaça por ultrassonografia e prova de eficiência
alimentar.
O pregão teve transmissão
do Canal Rural e Lance Rural
e retransmissão Remate Web,
transmissão online e pré lance
de MF Leilões, com assessoria
da SAP e atuação da Programa
Leilões com os leiloeiros Nilson
Genovesi e Guillermo Sanchez.
Mais informações: www.casabrancaagropastoril.com.br e telefones (35) 3452-0828 e (11)
2362-5350.

Sucesso na segunda etapa da 3 Marias
Com a comercialização de
animais de diferentes raças, entre
elas a Angus, a segunda etapa do
9º Dia de Negócios e Leilão, a Fazenda 3 Marias Agronegócios, de
Videira, SC, negociou R$ 995,7
mil. O faturamento da raça Angus somou R$ 622.080,00 com
a venda de 37 exemplares, sendo
17 machos e 20 fêmeas.
O evento, realizado no dia 31
de julho, registrou média de R$
20.392,94 para os reprodutores
Angus, de R$ 19.944,00 para

as doadoras e de R$ 11.712,00
para as terneiras da raça. Ofertados por parceiros da 3 Marias,
os terneiros meio-sangue tiveram
média de R$ 2.601,92 e as terneiras de R$ 2.984,12, vendidos
para criadores de SC, PR e RS.
O preço top do pregão foi
alcançado pelo lote 23, arrematado por R$ 28.800,00 pelo
pecuarista Luiz Carlos Bueno de
Araújo, de Água Doce, SC. Outra
evidência do leilão foi a fêmea
Lorena IA 738, que é destaque

da geração 2020. Com apenas
13 meses, ela foi vendida por R$
25.200,00 para o criador Vanderlei Girard, de Pinhalzinho, SC.
O pregão foi realizado de forma virtual, com transmissão pela
Pampa Remates.

Santa Liliana fatura R$ 3,3 mi
Com a venda de 1.094 exemplares de diferentes genéticas, o Remate Anual de Terneiros faturou R$
3.367.000,00. Do montante, R$
1.537.750,00 foi alcançado com a
venda de animais certificados pela
Angus. O leilão, da Estância Santa
Liliana, de Lavras do Sul, RS, foi
realizado de forma presencial no
Sindicato Rural de Lavras do Sul,

no dia 25 de setembro, com transmissão do Lance Rural.
Foram vendidos 483 exempla-
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res Angus certificados, sendo 193
fêmeas com média de R$ 15,29
kg/vivo e 290 machos com média
de R$ 14,40 kg/vivo. Destaque ao
lote 59, que saiu por R$ 42,5 mil
por 17 terneiras com média de R$
18,65 kg/vivo. A venda foi conduzido pela Parceria Remates com
os leiloeiros Róger Prestes e Silvio
Lindner.

Leilão FSL Angus Itu
vendeu a vários Estados
Fotos: Divulgação/Angus

O 15º Leilão FSL Angus
Itu, realizado em 19 de agosto,
fixou média de R$ 19.160,00
na comercialização de 40 reprodutores Angus. Com pista
limpa, o pregão puxou lances
de criadores de diferentes estados através da plataforma Superbid Marketplace. O evento
foi promovido pela FSL Angus
Itu, SP, de propriedade do selecionador Antonio Maciel Neto.
O grande destaque foi o touro FSL 3099 Scott. O exemplar, com 704 quilos e 44 cm
de CE, foi alvo de acirrada disputa que começou no pré-lance
realizado no Superbid Marketplace. O touro foi vendido por
R$ 30 mil para a Colpar Participações, que também foi a
maior compradora do pregão.
O leilão ofertou em pista

exemplares com avaliação no
Programa de Melhoramento
de Bovinos de Carne (Promebo) e avaliação genômica HD
50k Zoetis. Todos os reprodutores tinham carcaças expressivas, pelo curto e acima de
550 quilos.
Os animais foram arrematados por compradores dos estados
de Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais e São Paulo. As captações
dos lances foram coordenadas
pelo leiloeiro rural Aníbal Ferreira, com informações da Superbid
Marketplace.

Limeira fatura alto
Realizado no formato virtual em 31 de julho, o 1º Leilão Seleção Angus da Limeira
registrou faturamento de R$
1.477.000,00 com a venda de
46 exemplares Angus, 31 machos e 15 fêmeas. Produzido
pela Fazenda Limeira, de Pinhão, PR, o leilão cravou média de R$ 88 mil para cotas de
50% de touros de centrais. Os
reprodutores de campo tiveram média de R$ 28.811 mil e
as matrizes de R$ 24.460 mil.
“Acredito que todos ficaram
satisfeitos, tanto os compradores como nós”, avaliou o pecuarista Ricardo Fernandes, que
toca a propriedade ao lado da
esposa Gisele Remlinger Fernandes.

Foto: @rc.bilo

para criadores de São Paulo,
Rio Grande do Sul e Paraná,
também estavam reprodutores
do Top 100 na lista de touros
jovens do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne
(Promebo) e exemplares com
o Selo Seleção Qualidade de
Carne.
Outro destaque da noite foi
a compra de dois touros Angus
pelo curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Guarapuava, que está iniciando um
projeto inovador na região e
que deve fomentar ainda mais
50% por R$ 150 mil
O touro Pádua Angus da a raça. Segundo Fernandes, os
Limeira RG Te GRF (na foto), animais foram rigorosamente
contratado pela central Alta avaliados e selecionados para
Genetics, alcançou o preço top que possam contribuir positido remate. Teve cota de 50% vamente para os investidores.
arrematada por R$ 150 mil O remate teve transmissão
por Vinicius Faria, da Bovcom pela Gralha Azul Remates,
Consultoria, e por Marina e pelo Lance Rural e pela ConMayron Kreusher, da Fazenda nect Leilões. O martelo foi coTriunfo, de Guarapuava, PR. mandado pelo leiloeiro Max
Entre os animais vendidos Tedy Teixeira.
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Média de R$ 30 mil no leilão
de fêmeas da Rio da Paz

Touro por R$ 228 mil
no leilão Rio da Paz

Fotos: Divulgação/Angus

O

que já era esperado, se
confirmou. O 2º Leilão Seleção Fêmeas Angus Rio
da Paz cravou a incrível média
de R$ 30 mil para as 42 fêmeas Angus comercializadas virtualmente no dia 7 de agosto, um
sábado. Promovido pela Fazenda
Angus Rio da Paz, de Cascavel,
PR, o pregão fez pista limpa e
atingiu faturamento total de R$
1.260.000,00.
O maior destaque foi a fêmea
de tatuagem 2433 (lote 33),
vendida por R$ 78 mil para o
atual presidente da Associação
Brasileira de Angus, o criador
Nivaldo Dzyekanski, da Fazenda
Brasil Florestal, de Itaiópolis,
SC. Segundo Renato Zancanaro, um dos proprietários da Rio
da Paz, o leilão confirmou que a
busca por fêmeas está aquecida,
mas cada vez mais criteriosa. “O
comprador de fêmeas está mais
seletivo e isso é ótimo para o

crescimento e desenvolvimento
da raça”, observou o premiado
selecionador.
O maior destaque da venda
não foi isolado. Outras compras
tiveram valores aproximados.
Foi o caso dos investimentos realizados no leilão pelo criador
Ademir da Silva, da Cabanha
Don Joaquin, de Realeza, PR.
Ele arrematou duas fêmeas: a
de tatuagem 2129 (lote 14) por
R$ 77.100,00 e a fêmea 1441
(lote 19), por R$ 66.500,00. E
as grandes compras não pararam
por aí. O criador Fernando Mantovani, da Angus da Cara Preta,
de Terra Roxa, PR, investiu R$
75 mil na fêmea de tatuagem
1805 (lote 1).
Com lances de diferentes regiões do Brasil com destaque para
clientes do Paraná, Rio Grande
do Sul e São Paulo, o leilão Rio
da Paz foi altamente positivo.
Para Zancanaro, o resultado foi

acima do esperado e é fruto de
um trabalho intenso com muito
critério na seleção. O pregão foi
transmitido pela Panorama Leilões e pelo Remate Web e teve
ao martelo o leiloeiro Max Tedy
Teixeira.
Ganhar prêmios pela excelência de sua seleção em Angus
já não se constitui em novidade para a Fazenda Rio da Paz.
Mais de uma vez foi agraciada
com o prêmio Mérito Genético pela Associação Brasileira
de Angus e em 2021 recebeu o
reconhecimento da Associação
Nacional de Criadores – Herd
Book Collares/Promebo com o
prêmio Supremacia Genética e o
prêmio de melhor mãe do Brasil
pela quarta vez. Isso sem falar
em premiações como a Expointer. Investir em seleção apurada
é o foco principal do trabalho
desenvolvido há anos pela Rio
da Paz.

Renascença fatura em touros
A 13ª edição do Leilão Angus na Origem, em 7 de agosto,
faturou R$ 728.780,00, com
liquidez total nos 32 touros Angus, três machos Ultrablack e
um reprodutor Brangus. O pregão virtual teve média de R$
19.990,00 para reprodutores
Angus e de R$ 23.200,00 para
os Ultrablack. Foi realizado pela

Fazenda Renascença, de Vargem, SC, e transmitido pelo canal da Pampa Remates, leiloeira
responsável pelo evento.
Destaque para o reprodutor
Angus AB 607 Federal, arrematado por R$ 35.100,00 pelos
criadores Zeli Aparecida Ferreira Alves e Alceu Saporitu Alves,
de Água Doce, SC. E na raça Ul-

trablack o touro mais valorizado
foi Renascença UT 13, vendido
por R$ 25.500,00 para o pecuarista Olmerindo Francischet, de
Francisco Beltrão, PR. “Tivemos
médias de preço acima do que o
mercado vem praticando, o que
nos deixou muito satisfeitos”,
disse o proprietário da Renascença, Nelson Serpa.

Leilão 4 Linhas destaca Ultrablack
No leilão promovido pela Cabanha 4 Linhas, de Guaíba, RS,
propriedade do conhecido treinador de futebol Luiz Antonio
Venker Menezes, o Mano Menezes, no dia 8 de setembro, o
destaque ficou para a reservada
de grande campeã de argola da
raça Ultrablack na Expointer, a
vaquilhona maior 4 Linhas Dama
33, que teve a cota de 50% comercializada por R$ 40,5 mil.
Foi arrematada pelo criador Erni

Bublitz, da Fazenda Cajarana, de
Cascavel, PR.
“Entendo que a pista de
julgamentos de todas as raças
valoriza os animais que são diferenciados, que logram premiação e colocação importante,
porque fazem parte do primeiro terço da raça. E isso resulta
numa comercialização com patamares mais elevados”, disse
Alvaro Dumoncel, administrador
da propriedade.

O remate atingiu média
para fêmeas Ultrablack de
R$ 10.407,00 e para terneiras da raça Angus média de
R$ 5.814,00. A média para
os touros Ultrablack foi de R$
21.975,00.
As leiloeiras responsáveis
foram a Programa Leilões e a
Parceria Leilões. O martelo ficou a cargo do leiloeiro Fábio
Crespo. A transmissão foi através do Canal TerraViva.

Reserva Angus em São Lourenço do Sul
O Leilão Reserva Angus faturou R$ 331,2 mil com a venda de 20 touros Angus em 25
de setembro em São Lourenço
do Sul (RS).
Foi promovido pelas Estâncias Passo Comprido, de Cesar
Hax, e Três Marias, de Francis-

co Amaral, ambas de Santa Vitória do Palmar, RS. O pregão
foi feito de forma presencial no
Sindicato Rural e transmitido
pelo canal no YouTube da TV
Rural Tarumã.
A média da tourada foi de
R$ 16.560,00. O exemplar

mais valorizado foi o touro
Passo Comprido 403, vendido
por R$ 20,2 mil para a Família Tessmer, de Turuçu, RS. O
remate foi realizado pelo escritório Tarumã Remates, e o
martelo comandado pelo leiloeiro Anderson Silva.

Arrematado em 50% por R$
114 mil, o reprodutor TE 2376
Valente Easy da Rio da Paz foi
valorizado em R$ 228 mil na 13ª
edição do Leilão Seleção Angus
Rio da Paz, realizado virtualmente
no dia 11 de setembro. Contratado
pela central Semex Brasil, o touro
teve a cota de 50% adquirida pelo
criador Eni Bublitz, de Guaraniaçu, PR.
O leilão de touros realizado
pela Fazenda Rio da Paz, de Cascavel, PR, alcançou faturamento
de R$ 1.762.200,00, com a venda
de 54 touros selecionados da raça
Angus. Entre outras premiações,
a Rio da Paz conquistou o prêmio
Supremacia Genética 2021 com o
touro Nato Easy, avaliado como o
melhor do Brasil.
O pregão garantiu média para
comercialização de cotas de 50%
de sete touros de central de R$
67.285,00 e média geral de R$

34.600,00. Para Renato Zancanaro, sócio-proprietário da Rio da
Paz, o resultado foi muito positivo,
refletindo o bom momento da pecuária brasileira. “A valorização
dos animais remunera o trabalho
da equipe e permite investimentos
ainda mais fortes em seleção e tecnologia”, afirmou.
Os compradores foram do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso e Rio Grande do Sul. O
remate foi realizado online pela
Panorama Leilões e pela Remate
Web, com o comando do martelo
a cargo do leiloeiro Max Tedy de
Col Teixeira.

Guarita faz pista limpa
Com a venda de 120 touros e
150 fêmeas de diferentes raças,
entre elas a Angus, a Estância da
Guarita, de Alegrete, RS, faturou
R$ 2.925.500,00 em seu leilão
realizado nos dias 9 e 10 de setembro, com transmissão TerraViva e
Canal Rural. Os 60 reprodutores
Angus tiveram média de R$ 24,5
mil e as 75 fêmeas da raça alcançaram média de R$ 16,5 mil.
O exemplar Angus mais valorizado foi o touro Angus Guarita
303 TE Recurso. Foi arrematado
por R$ 31,5 mil por Fladimir de
Oliveira, da Fazenda dos Cardeais,
de Rio Pardo, RS. O touro irá para
coleta de sêmen na central Solução Genética.
O proprietário da Guarita,
Alex Fonseca, avalia que o sucesso de vendas com 100% da

oferta liquidada se deu pela qualidade dos animais apresentados e
o excelente momento da pecuária
brasileira. “O produtor está conseguindo investir no setor devido
à valorização do produto, que
faz com que cada vez mais investidores procurem genética de
ponta, onde o valor agregado lhe
proporciona mais rentabilidade”,
declarou. As leiloeiras responsáveis foram a Panorama Leilões
e a Parceria Leilões, com Fábio
Crespo no martelo.

Remate de Reprodutores

O 17ª Remate de Reprodutores realizado dia 25 de setembro pelo Núcleo Centro Angus
de Cachoeira do Sul, fixou média de R$ 17,6 mil para os 14

touros Angus e de R$ 9 mil para
venda de quatro fêmeas da raça.
Os três três touros Ultrablack fizeram média de R$ 20 mil.
Destaque ao touro tatuagem 1945 da Cabanha Seival
Del Toro, de Cachoeira do Sul,
vendido por R$ 26 mil para Rubens Nei Maceno, de São Paulo.
O remate foi conduzido pelo Escritório Rural Centauro e Rural
Empresarial Remates. Ao martelo Guilherme Minssen.
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Leilão São Xavier
supera R$ 1,5 milhão
Fotos: Divulgação/Angus

Com pista ágil e limpa
para a comercialização de 95
animais das raças Angus, Ultrablack e Brangus, a Cabanha São Xavier, de Tupanciretã, RS, alcançou faturamento
de R$ 1.508.400,00 em seu
leilão virtual, realizado dia 5
de setembro. Foram negociados 27 animais da raça Angus,
totalizando R$ 561.400,00,
com média para 23 touros de
R$ 21.480,00 (esta média
não inclui o touro mais valorizado) e média para três fêmeas de R$ 7.800,00. A raça
Ultrablack teve faturamento
de R$ 35.800,00 com a comercialização de um touro e
de duas terneiras.
O destaque se confirmou
para a venda de 100% do
touro Sniper, contratado pela
Select Series, por R$ 44 mil,
para o criador Guilhermo Soldera e parceiros, da Fazenda
Guajuvira, de Tupanciretã.
O leilão andou muito bem,
mesmo com a oferta de fêmeas reduzida em razão de uma
venda realizada dias antes.
Segundo Camilo Vianna, diretor-executivo da São Xavier,
procurados por um criador
iniciante de Vassouras, RJ,

decidiram comercializar 44
fêmeas Angus abrindo mão
da oferta para o leilão, que
restou em apenas um lote de
três fêmeas.
Bastante satisfeito pela
valorização da oferta, Vianna
disse que o leilão teve resultado superior à expectativa,
com recompra por clientes já
tradicionais. “Ficamos muito
felizes porque isso demonstra que estamos no caminho
certo de nossa seleção”. E
acrescentou que a qualidade
dos animais e a uniformidade
da oferta, além de elogiada,
garantiu preços aquecidos do
início ao fim do remate.
O pregão foi transmitido
pelo Canal do Criador e pelo
Lance Rural, com atuação
dos escritórios Cambará Remates e Central Leilões. O
martelo teve o comando do
leiloeiro Fábio Crespo.

Leilão GAP cresce
45% nos touros
Realizado no formato virtual em 18 de setembro, mas
com pontos presenciais em
Cuiabá, MT, Uruguaiana, RS e
Esteio, RS, o Leilão GAP Genética negociou 62 touros Angus à média de R$ 19.460,00,
45% acima do valor do ano
passado. A propriedade ainda
negociou outros 32 machos
Angus com valores pré-determinados e variáveis, informou
a diretora Angela Linhares.
Satisfeita, ela comemorou ao
lado da família e de funcionários o resultado de uma jornada de melhoramento genético
e paixão pela pecuária que
coloca a GAP em destaque no

cenário de genética Angus do
Brasil. As fêmeas Angus atingiram média de R$ 7.950,00.
Destaque para o touro GAP
Spider, que teve cota de 50%
negociada por R$ 26 mil. Foi
arrematado pelo criador Fernando Corrêa Osório, de Santana do Livramento, RS. O pregão
foi realizado pela Trajano Silva
Remates tendo ao martelo o
leiloeiro Marcelo Silva.
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Touro Angus valorizado em
R$ 80 mil no Selo Racial
O touro Angus Cia Azul Combate X522 foi valorizado em R$
80 mil no Leilão Selo Racial, realizado online nos dia 23 e 24 de
setembro pelas propriedades Cia
Azul, de Uruguaiana, RS, e Tradição Azul, de Quaraí, RS. O reprodutor teve cota de 50% arrematada por R$ 40 mil pelo criador
Edio Sander, de Guarapuava, PR.
Já contratado pela Alta Progen
com sêmen disponível para venda, o touro se destaca por baixo
peso ao nascer, excelente desempenho a desmama e por seu índice final no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne
(Promebo). O exemplar estava
entre os quatro touros Angus e
um Ultrablack que tiveram cotas
de 50% comercializadas no pregão, que teve pista ágil e limpa.

A média para os touros Angus
foi de R$ 20,9 mil e para fêmeas
da raça de R$ 9,4 mil. Os exemplares Ultrablack tiveram média
de R$ 22,4 mil. Foram comercializados touros e fêmeas das raças
Angus, Ultrablack dentre outras.
O diretor comercial da Cia
Azul e ex-presidente da Associação Brasileira de Angus, Reynaldo Titoff Salvador, comentou que
o leilão fluiu em ótimo ritmo, com
total liquidez e velocidade de pista, contando com investidores do
Rio Grande do Sul, São Paulo,
Paraná, Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais. “O resultado foi
altamente positivo, demonstrando que o mercado reconheceu a
alta qualidade de nossa genética,
e reforçando o bom momento da
pecuária no Brasil”. Segundo ele,

os índices dos exemplares comercializados fortalecem o trabalho
com as DEPs enriquecidas com
a genômica promovida pela Associação Brasileira de Angus e criatórios associados.
“Ficamos muito felizes com
os novos parceiros e com a consolidação dos antigos. Dividir a
nossa melhor genética e poder disponibilizar o uso massivo dela via
Inseminação é a realização de um
grande sonho”, comemorou a diretora técnica da Cia Azul, selecionadora Susana Macedo Salvador.
A leiloeira responsável foi a
Trajano Silva Remates, com apoio
da Programa Leilões e da Parceria Leilões. O martelo ficou a
cargo do leiloeiro Marcelo Silva.
A transmissão foi realizada pelo
Canal Rural e Lance Rural.

Rincon: dez horas e R$ 2,5 milhões
Com faturamento de R$ 2,5
milhões para os 144 exemplares
das raças Angus, Brangus e Ultrablack, o leilão Rincon Code foi
realizado virtualmente durante
mais de dez horas no dia 15 de
agosto. A oferta contou com touros de índices destacados no Promebo, grandes campeãs de exposições e exemplares do time de
pista da Rincon del Sarandy, de
Uruguaiana, RS. O criatório é capitaneado por Ignacio Tellechea,
que administra a propriedade ao
lado do irmão Martin e da mãe
Claudia Indarte Silva.
Comemorativo aos 25 anos
da seleta cabanha gaúcha, o
pregão fixou média geral de R$
18.014,00. As fêmeas Angus
atingiram valorização média de
R$ 16.463,00 e as Brangus de
R$ 16.670,00. Nos touros, a
média foi de R$ 21.509,00 na

Angus e de R$ 20.475,00 na
Brangus. O reprodutor Ultrablack Dom foi comercializado por
R$ 18.300,00.
“A experiência de um remate
solo chega num momento importante, consolidando o trabalho de
melhoramento genético focado
em produtividade e qualidade de
carne”, disse Ignacio Tellechea.
Nos destaques, a venda da
cota de 50% do touro genotipado
Angus Simba (Rincon 3688 Saikan del Sarandy), que saiu pesando 650 kg e CE 42 por R$ 42 mil,
valorizando o exemplar em R$ 84
mil. O reprodutor homozigoto pre-

to, que está contratado pela CRV
Lagoa, teve a cota adquirida pelo
condomínio formado pelos criadores Fernando Pereira e Eriko
Santos, do Paraná, e Luiz Henrique Celani, de Minas Gerais. Ênfase também à comercialização
de um lote de quatro embriões
Angus ofertado pela Casa Branca
Agropastoril, de Paulo de Castro
Marques, de Silvianópolis, MG,
que saiu por R$ 76,5 mil para os
criadores Gisele e Ricardo Fernandes, da Angus da Limeira – de
Pinhão, PR.
O evento foi organizado pela
Programa Leilões, com apoio
da Parceria Leilões e da Trajano Silva Remates. Os leiloeiros
rurais Fábio Crespo e Marcelo
Silva se alternaram no comando
do martelo em estúdio com compas em 30 parcelas pelo Lance
Rural e Canal do Criador.

Umbu fatura R$ 1,2 milhão
Realizado no formato presencial no local Umbu e transmitido pelo canal Terra Viva no
dia 23 de setembro, o leilão da
Cabanha Umbu, de Uruguaiana,
RS, faturou R$ 1.247.580,00
com a comercialização de 102
exemplares. A raça Angus teve
faturamento de R$ 816.840,00,
com média de R$ 13,8 mil para
os touros. O destaque foi o touro
de tatuagem 3460, arrematado
por R$ 18 mil pela Cabanha

Oratório, de Rio Grande, RS.
O proprietário da cabanha,
Ângelo Bastos Tellechea, pontuou que o resultado ficou dentro da realidade do mercado.
“Captamos novos clientes e
tivemos compradores tradicionais. No balanço geral, posso
dizer que ficou constatada a
consistência genética da oferta”, comentou o proprietário,
selecionador Angelo Bastos Tellechea.

Trabalharam juntas as leiloeiras Tellechea & Bastos Leilões
e a Central Leilões. O martelo
ficou a cargo do leiloeiro Pedro
Bastos.
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De olho no pós-venda de fêmeas
Foto: Divulgação/Angus

D

ando sequência ao roteiro de visitas a criadores que estão usando
a genética Angus nas principais regiões produtoras de
pecuária do Brasil, mesmo
em meio a essa pandemia, o
Técnico de Fomento da Associação Brasileira de Angus, médico veterinário João
Pedro Veiga Silva, está em
franca atividade, viajando
milhares de quilômetros e
mostrando que a Associação vai para onde a raça e
a genética Angus estão. O
destaque é para as visitas de
pós-venda nas propriedades
daqueles produtores que investiram especialmente na
compra de fêmeas Angus
para agregar a seus plantéis
e rebanhos pelo país.
Acolher e orientar
“A ideia dessas visitas a
um criador assim que ele faz
a aquisição de um animal é
de orientá-lo tanto quanto
ao manejo e cuidados com
o exemplar, como também
informá-lo quanto aos regis-

dos
com
esse
tipo
de abordagem e por
isto o projeto custou
um pouco
a caminhar
no
início.
Mas assim
que os criadores souberam das
intenções
da
Associação com
essas visitas, ficaram
João Pedro Veiga Silva
impressiotros, documentação e tam- nados com a iniciativa da enbém de colocá-lo em conta- tidade e então começamos a
to com o técnico da Angus ter feedbacks bastante posidaquela região”, sintetiza o tivos e bastante interessantes
presidente da Angus, Nival- desses compradores”, relata
do Dzyekanski. O dirigente João Pedro. Ele já visitou
acrescenta ainda que esse propriedades nos estados de
criador precisa se sentir aco- Santa Catarina, Paraná, São
lhido pela Associação e se Paulo, Mato Grosso do Sul,
sinta valorizado, bem-vindo Minas Gerais, Goiás, Distrito
e acerte em suas ações com Federal e Rio de Janeiro.
esse animais desde o início.
Em 2020 a Angus deu iníAgregar conhecimentos
cio ao projeto de visitas de
“É impressionante, mas
pós-venda de fêmeas Angus uma coisa que descobrimos
e Ultrablack no Brasil. “Per- foi que alguns criadores
cebemos que os comprado- compram as fêmeas sem nem
res não estavam acostuma- mesmo saber o que vão fazer

com elas. Assim, conversando com as pessoas, conseguimos identificar suas metas
de trabalho e de uso dessas
fêmeas e também através de
nossas informações, agregar
ainda mais conhecimento
específico acerca das potencialidades desses animais e
mesmo orientar sobre seu
uso mais eficiente”, conta o
técnico da Angus.
Falamos sobre manejo
sanitário, reprodutivo, nutricional. “Como técnico e especialista nas raças Angus
e Ultrablack, a gente auxilia
com aporte técnico e ao mesmo tempo aproxima esses pecuaristas da Associação Brasileira de Angus, passando os
contatos tanto da entidade
quanto do técnico da Angus
mais próximo da propriedade deles. Assim eles não tem
problemas com a parte burocrática de registros e outros
detalhes, uma vez que isso é
explicado e já os colocamos
em contato com as pessoas
certas da Associação de Angus, inclusive para que se tornem associados da entidade.
O que acontece muito é que,
por falta de informação, as
pessoas deixam passar prazos, não transferem os ani-

mais entre outras questões
burocráticas que são fundamentais”, explica o técnico.
E a parte da criação desses animais é mais delicada, aponta o técnico, porque
muitas vezes esses animais
vão para regiões de maior
adversidade (mais quentes,
com carrapato e restrições
alimentares). Assim, através
dessas visitas a gente vai conhecendo o pessoal e suas
propriedades, vai ganhando
bagagem e com essas ações
conseguimos apontar a eles
os melhores caminhos.
Neste ano ainda estamos
no início da temporada de
compras e acreditamos que
o projeto vai andar melhor.
Já estão sendo realizadas as
vendas de fêmeas deste ano
em bom volume e por certo vamos realizar bem mais
contatos e visitas e assim
trazer mais e mais criadores
para dentro da Associação
de Angus. E na medida que
esses produtores vão alcançando resultados com essas
fêmeas em suas propriedades, mais a Associação de
Angus e seus serviços vão
ficando conhecidos no mercado da pecuária brasileira,
esclarece João Pedro.

Angus e Socil: parceria focada em nutrição
Há 80 anos no mercado,
a Socil Nutrição Animal é a
mais nova parceira da Associação Brasileira de Angus.
A marca da multinacional
ADM Animal Nutrition tem
como objetivo, por meio da
parceria, disponibilizar soluções que auxiliem os criadores e os produtores da raça
Angus no manejo nutricional
do rebanho, possibilitando
assim maior lucratividade
dentro das porteiras. O valor
investido pela empresa será
direcionado pela Angus para
avaliações de carcaças por

meio de ultrassonografia em
exemplares da raça.
Para o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, a
parceria é de extrema impor-

nal de bovinos de Corte da mais especializados em carSocil ADM, a grande im- nes de qualidade.
A empresa, que é a pioportância dessa parceria é
comprovar a capacidade da neira no mercado de nutriempresa em atender este ção no Brasil, trabalha com
mercado extremamente téc- produtos para atender bonico, de grande exigência vinos, equinos, suínos, aves,
nutricional por parte dos pets, entre outros. Na área
animais e de grande exi- do gado de corte, a marca
gência em qualidade por dispõe de rações, concenparte mercado consumidor. trados, núcleos, premix e sal
Além disso, de acordo com mineral. Além de atuar no
ele, a ideia é consolidar re- Brasil, a Socil está presente
sultados na produção e na em outros países da Amépadronização de carcaças rica do Sul, como Panamá,
Consolidar resultados
Segundo Raphael Maia, de alto padrão, produzidas Bolívia, Uruguai, Argentina,
gerente de produtos nacio- através da criação de ani- Paraguai e Chile.
tância uma vez que a nutrição,
junto da genética e da sanidade, auxilia na produção de
animais de alto potencial carniceiro. “Quando associada a
outras ações de manejo, a nutrição adequada dos exemplares contribui para resultados
significativos nos rebanhos.
Por isso, estamos muito felizes em poder contar com a
parceria da Socil”, acrescentou o dirigente.
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A Genex dos Campeões da 44° Expointer
Por Reinaldo Leopoldino

G

rande Campeã PO,
Grande Campeão PO,
Campeão Progênie de
Pai, Trio Grande Campeão
PC Rústico, Melhor Touro PC
Rústico, Trio Grande Campeão PO Rústico, Trio Reservada Grande Campeã PO
Rústico, Trio Terceira Melhor
Fêmea PO Rústica. Essa é a
lista de categorias de vencedores da Expointer 2021 com
genética consagrada Genex.
Por si só, esses resultados já
dizem muito, mas ao analisarmos mais a fundo o que isso
significa, chegamos em um
ponto do qual a Genex muito
se orgulha: ser a pioneira e
seguir atuando em posição de
liderança no desenvolvimento da raça Angus no Brasil e
no mundo, nos mais diversos
quesitos de seleção.
As genealogias dos cam-

Presente em diversas categorias de vencedores da edição de 2021,
a genética Genex reforça sua representatividade nas gerações da raça Angus.
peões não mentem. Tradição e
consistência genética são heranças que se multiplicam no
passar das gerações. A Genex
é reconhecida por linhagens
que marcaram completamente a raça Angus. E ainda marcam, como visto na Expointer
2021.
Quando olhamos para a
Grande Campeã PO, o Grande Campeão PO e o Campeão
Progênie de Pai, temos Bismark como progenitor. Um
exemplar da inquestionável
Schaff Angus Valley (SAV)
que foi nada menos que o segundo touro Angus com mais
filhos registrados no Brasil no
último biênio (2019/2020).
Destacaram-se também
Resource (número 1 em registros no último biênio), Augusta e Confidence Plus como
pais do Trio Grande Campeão

PO Rústico. Somando a esse
time, temos ainda o ícone da
raça Net Worth - touro Angus preto mais registrado na
história da raça no Brasil, ao
lado de Renown e Priority
como pais do Trio Reservado
Grande Campeão PO Rústico.
Renown e Resource aparecem
de novo no Trio Reservada
Grande Campeã PO Rústico,
além de Bismark novamente,
ao lado de Reign e Quarterback no Trio Terceira Melhor
Fêmea PO Rústico.
No Red Angus, a história
não é diferente. O Trio Grande Campeão PC Rústico e
Melhor Touro PC Rústico são
filhos do New Direction, também um dos Top 10 Registros
no Brasil em 2020 ocupando
a 5° posição. Ou seja, falou
em Angus, falou em Genex!
E como tudo isso é possí-

vel? Porque a Genex é fiel ao
conceito que revolucionou o
melhoramento genético não
só do Angus, mas de todas as
raças criadas no Brasil e no
mundo. O termo “Cow Sense
& Science” é usado para resumir a filosofia de seleção da
Genex que preconiza que “o
todo é melhor que as partes”,
proporcionando aos criadores e ao mercado, animais
equilibrados, que combinam
avaliação genética, pedigree
e fenótipo, sempre com foco
na fertilidade, produtividade
e lucratividade dos rebanhos.
E isso fica evidente nas
conquistas da Expointer
2021. Tivemos campeões nas
categorias PO, PC e Rústico,
machos e fêmeas, ou seja, é
uma forte evidência de que
entregamos, de fato, animais
que atendem tanto aos que-

sitos de caracterização racial quanto às necessidades
de funcionalidade e produção
dos ambientes comerciais.
Quando temos uma herança dessas nas mãos, continuar o trabalho de melhoria
genética e de multiplicação
do que se tem de melhor no
Angus até hoje, não é só uma
questão de honra, mas também de responsabilidade com
a raça, com os criadores e
com o mercado. É assim que
a Genex constrói, hoje, o rebanho do futuro e o futuro
das próximas gerações. Ser
#GeraçãoAngus é nunca parar de evoluir.

Med. Vet., Promotor Técnico
de Corte Genex
reinaldo.leopoldino@genex.coop

Linha Techsal Socil, da nova parceira Angus
Socil, nova parceira Angus
Pioneira em nutrição animal no Brasil, a Socil está no
mercado desde 1940 e carrega a tradição de uma marca
consolidada. Suas soluções nutricionais de alta performance, combinadas ao que há de
mais avançado e tecnológico
em produtos e serviços, vão ao
encontro das necessidades do
produtor.
A Socil atua em todo país
oferecendo rações, núcleos,
concentrados e suplementos
minerais para os segmentos
de gado de corte (produção e
elite), gado de leite, equinos,
peixes, camarão, aves, suínos e
animais de pequenas criações.
Atualmente a marca faz parte da ADM – uma das maiores
empresas do agronegócio mundial com mais de 40 mil colaboradores, atendendo a clientes em mais de 200 países.

No Brasil, são mais de 2.600
colaboradores em 13 fábricas
localizadas estrategicamente
para atender com qualidade e
agilidade aos clientes de todo
país.
Linha Techsal Max
A linha Techsal Max da Socil é a estratégia nutricional
com formulação balanceada
que faz a diferença para maximizar resultados e alcançar
alta performance em produção.
Composta por suplementos minerais de alta absorção, visa
promover alta produtividade.
A linha conta com aditivos
potencializadores do desempenho zootécnico e um blend de
microminerais que permitem
produzir a pasto com eficiência. Com o uso dos produtos da
linha Techsal Max, a disponibilidade de cocho e a frequência
de salga são menores, além de

ao enxofre e aditivo melhorador de desempenho. Maximiza
o ganho de peso na engorda a
pasto
Indicação: Fornecer à vontade em cocho coberto aos
- TechSal Recria Max
Descrição: Suplemento mi- bovinos durante as fases de enneral proteico para bovinos de gorda e/ou terminação. Consucorte em fase de recria. Possui mo médio de 150g/UA/dia.
O que faz da Socil uma
minerais quelatados, fonte de
nitrogênio de liberação lenta marca líder é atender às repromover máximo ganho de associado ao enxofre e aditivo ais necessidades do mercado e
peso com baixo consumo de melhorador de desempenho. oferecer sempre o melhor promineral.
Auxilia a recria passar pela duto. Assista ao vídeo comefase mais crítica a pasto, maxi- morativo de 80 anos e conheça
Produtos da Linha
mizando ganhos de peso diário. um pouco mais da história de
- TechSal Cria Max
Indicação: Consumo médio uma das marcas mais tradiDescrição: Suplemento mi- de 150g/UA/dia.
cionais em nutrição animal do
neral proteico para bovinos de
Brasil.
corte em fase de cria. Possui
Somos a diferença. Somos
- TechSal Engorda Max
minerais quelatados, fonte de
Descrição: Suplemento mi- Referência. Somos Socil.
nitrogênio de liberação lenta neral proteico para bovinos
associado ao enxofre e aditivo de corte em fase de engorda/
melhorador de desempenho. terminação. Possui minerais E-mail: contato@socil.com.br
Instagram: @oficialsocil
Auxilia na melhoria de escore quelatados, fonte de nitrogênio Facebook: @oficialsocil
corporal, maximizando os índi- de liberação lenta associado Site: socil.com.br
ces reprodutivos.
Indicação: Fornecer à vontade em cocho coberto. Consumo médio de 150g/UA/dia.
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A bezerra F1 e suas oportunidades
Fotos: Divulgação

atendo.
- Carlos, dado a precocidade da novilha F1 e o momento atual do mercado, o
que vale mais a pena: Vender
a bezerra F1 desmamada?;
Recriar e tirar uma cria dessa novilha F1? Recriar e engordar esse animal? Vamos
aos números!

Por Carlos Kulik

A

tualmente, estamos vivenciando uma grande
valorização da arroba,
uma alta muito significativa nos preços dos insumos e,
principalmente, uma excelente margem no segmento de
cria. O bezerro está valendo
ouro.
Discutir tecnologia junto ao criador nunca se justificou tanto. Desmamar um
bezerro a mais, a cada 100
vacas, é o anseio de todo
criador, uma vez que a eficiência da fazenda é dada
pela quantidade de quilos de
bezerros desmamados por
matriz que entra na estação
de monta. Além disso, gera
receita adicional suficiente
para subsidiar o investimento em novas tecnologias.

Entendemos também que
explorar a precocidade do
rebanho faz todo sentido.
Isso porque antecipar a idade que a novilha entra em estação aumenta o número de
fêmeas aptas a entregar um
bezerro por ano na fazenda,
mudando a estrutura do rebanho e toda dinâmica da
fazenda, além de selecionar
o rebanho para precocidade.
Paralelo a isso, o uso
de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) é
crescente em nosso país,
destacando-se o uso de raças britânicas nos protoco-

los de inseminação, entre os
quais podemos destacar a
raça Angus. Dentre os vários
benefícios desse cruzamento
(Nelore X Angus), podemos
citar: o produto F1 possui
desempenho superior à média dos pais (heterose), no
qual exploramos a rusticidade e resistência a parasitas do Nelore, com a precocidade (engorda e sexual) e
ótima qualidade de carne do
Angus.
Nesse cenário - de mercado e produtivo recebo frequentemente uma indagação
de muitos produtores que

Gráfico 1 - vender a bezerra F1 desmamada?

Tabela 2 - Recriar e tirar uma cria dessa novilha F1?
Meses
Idade (m)
Peso (Kg)
Prot Nutric
Fase

M J
8
9
210

J A S O N D J
F M A M
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
290
381
SPE Seca
Mineral Enriquecido
Recria
Gestação

J
21

J
22

A
23

S
24

O N
25 26
435

Proteico
Amamentação

D
27

J
28

F M
29 30
610
SPE Aguas
Engorda

1 - Vender a bezerra
F1 desmamada?
Para responder a esta
pergunta, precisamos primeiro calcular o custo do bezerro desmamado.
Entendendo queo custo
do bezerro se origina no custo da vaca, se anualizarmos
todos os valores gastos com
as matrizes que entram em
estação e dividir este custo
pela quantidade de bezerros
desmamamos, chegamos ao
custo do bezerro. Nessa matemática simples a receita
gerada pela vaca de descarte
é quem paga o custo de reposição da novilha no plantel.
Veja no Gráfico 1 - já com
valores de exemplo - anualizando os principais custos da
fazenda em relação à vaca.
Neste exemplo, vemos
que o custo da vaca é de R$
1.124,00.Nesse caso, se a
cada 100 vacas tivermos 100
bezerros, este seria o custo
do bezerro, o que, na prática,
é praticamente impossível de
acontecer. Sendo assim, para
chegar ao custo do bezerro
precisamos dividir esse valor anual de custo da vaca
pela taxa de desmama, visto
que, são os bezerros desmamados que pagarão toda a
conta das vacas que entram
em estação. Quanto maior o
número da taxa de desmama
menor o custo do bezerro.
Taxa de desmama: Número de bezerros desmamados /
número de vacas expostas a
reprodução X 100.
Utilizando para cálculo
o valor de taxa de desmama de 65%, temos o valor

do bezerro equivalente a R$
1.729,30. Se pensarmos nos
custos atuais de venda de
bezerros - em torno de R$
14,00/kg -, concluímos que
uma bezerra de 210 kg seria
vendida por R$ 2.940.
2 - Recriar e tirar uma
cria dessa novilha F1?
Aproveitando o bom momento da cria, o criador
pode optar ainda por segurar essa fêmea F1 para tirar uma cria, visto que essa
fêmea herda a precocidade
da raça Angus e consegue
emprenhar facilmente aos
14 meses de idade. Abaixo,
vemos um protocolo nutricional ao longo das fases da
vida desse animal.
SPE seca: suplemento
proteico energético para o
período seco (consumo 0,5%
do peso vivo);
Mineral enriquecido: consumo 0,05% do peso vivo;
Proteico:
suplemento
proteico (consumo 0,1% do
peso vivo);
SPE águas: suplemento
proteico energético para o
período de águas (consumo
0,5% do peso vivo).
Primeira Seca
Levando em conta que
a fêmea desmama em maio
com 210 kg, na primeira seca a F1 será recriada
com (SPE), pois ela necessita atingir aproximadamente 300 kg aos 14 meses, ou
seja, precisa ganhar 0,450
kg/dia. Além da suplementação necessita pasto com boa
oferta de forragem;
Primeiras Águas
Nas primeiras águas, a
F1 estará com 290 kg. Devemos, portanto, ajustar a
lotação e fornecer para as
fêmeas prenhas apenas mineral enriquecido. Com a lotação ajustada e boa oferta
de forragem os animais deverão atingir desempenho de
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Tabela 3 - Recriar e engordar esse animal?

A terceira opção é recriar e engordar essa fêmea.Como já comentado, essa fêmea pode ser comercializada a preço de @de boi. A seguir, fizemos uma simulação de recria em SPE e terminação na TIP
(Terminação Intensiva a Pasto). Nessa estratégia, o animal fica apenas 12 meses na fazenda.

Meses
Idade (m)
Peso (Kg)
Prot Nutric
Fase
0,505 kg/dia;

M J
8
9
210

J A S O N D J
F M A
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
290
360
470
SPE Seca
SPE Aguas
TIP
Recria
Engorda

verem com 5 meses de idade. As fêmeas desmamadas
Segunda Seca
em pasto, com boa oferta e
Na segunda seca as fême- disponibilidade, consumindo
as estarão no final da gesta- SPE conseguem atingir deção, momento em que ocor- sempenho de 1 kg/dia e sererá a parição. O protocolo rão comercializadas próximo
nessa fase é proteico 1 g/kg aos 600 kg de peso vivo.
de peso vivo. Essa suplemenEssa estratégia de tirar
tação ajudará na evolução uma cria da fêmea F1 é intede desempenho para a fêmea ressante, pois é possível auparir bem. A meta de desem- mentar o número de bezerros
penho nessa fase é de 0,300 desmamados, uma vez que
kg/dia;
as fêmeas ½ sangue (Angus
x Nelore) conseguem emSegundas Águas
prenhar facilmente com 14
No segundo período das meses, contra 24 meses nos
águas, as mães estarão ama- sistemas tradicionais. Outro
mentando e precisarão en- ponto importante dessa esgordar para serem comercia- tratégia é que conseguimos
lizadas até os 30 meses de aumentar a produção de aridade. Como teremos pasto, robas e desfrute da fazenda
o protocolo de engorda será de cria, pois a fêmea F1 tem
no SPE, porém precisamos maior produção de @/ha/ano,
fazer uma desmama preco- quando comparada com uma
ce quando os bezerros esti- fêmea nelore ou com uma

vaca, na qual o peso é praticamente estável ao longo do
ano.
Veja, na Tabela 2, uma simulação retirando uma cria
da fêmea F1.
Os programas de incentivo à raça Angus pagam
valor superior à @ da vaca
(normalmente preço da @
do macho) para fêmeas bemacabadas com até 4 dentes.
O pecuarista que pretende
aproveitar essa diferença de
preço da @ deve ficar atento,
pois a troca de dentes em um
animal meio sangue taurino
ocorre normalmente 6 meses
antes que em um animal zebuíno.
Recriar e engordar
esse animal?
A terceira opção é recriar
e engordar essa fêmea. Como
já comentado, essa fêmea
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Tabela 2: Simulação
retirando uma cria
da fêmea F1
Custo Aquisição
Custo Pasto Total
Custo Nutrição
Custo Sanidade (Cab)
Custo IATF (Cab)
Custo Total
Receita Venda
Valor Venda Bezerro

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.940,00
1.018,03
983,88
30,00
80,00
5.096,91
6.396,00
2.940,00

31

Tabela 3: Simulação
recriando e engordando
a fêmea F1
Custo Aquisição
Custo Pasto (Mês)
Custo Pasto Total
Custo Nutrição
Custo Sanidade (Cab)
Custo IATF (Cab)
Custo Total
Receita Venda

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.940,00
45,00
929,51
832,14
30,00
80,00
4.856,65
5.553,60

peso vivo de ração, com um
desempenho previsto de 1,2
kg/dia para ser abatida com
470 kg.
Veja na Tabela 3, que não
existe uma receita de bolo!
Cada propriedade tem suas
particularidades, que precisam ser levadas em conta. O
intuito deste texto foi mosPrimeira Seca
O sistema de recria segue trar as opções que podem ser
o protocolo da fêmea que utilizadas, porém os resultaserá destinada àreprodução. dos podem mudar devido a
A diferença ocorre no perío- diferenças em custos de produção. Então, cada produtor
do das águas;
deve avaliar sua realidade,
custos e índices, para definir
Primeiras Águas
Nas águas, o animal per- a melhor estratégia.
manece em SPE durante 3
meses. Com lotação ajustada
e oferta de pastagem adequada o desempenho previsto para essa estratégia é de
0,800 kg/dia. Após atingir Consultor de Serviços
360 kg a novilha vai para Técnicos
a TIP, consumindo 1% do carlos.kulik@agroceres.com
pode ser comercializada a
preço de @ de boi. Na Tabela, fizemos uma simulação de
recria em SPE e terminação
na TIP (Terminação Intensiva a Pasto). Nessa estratégia, o animal fica apenas 12
meses na fazenda.

