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A raça Angus chegou ao Brasil no início 
do século passado com os primeiros reprodu-
tores vindos do Uruguai. Apesar de haver in-
formes que relatam a presença desses animais 
em solo gaúcho antes disso, foi em 1906 que 
o touro Menelik ingressou no país por Bagé 
para escrever uma nova etapa da pecuária 
nacional. Várias décadas se passaram e os re-
banhos Angus avançaram com a mesma força 
com que a qualidade dessa carne marmoriza-
da e saborosa conquistou o consumidor.

Mais de um século depois, olhar para o 
passado sempre nos ajuda a compreender o 
presente. As raças europeias trouxeram ao 
Brasil um novo estágio de qualidade e excelên-
cia de produção. Um caminho sem volta que 
tirou a pecuária nacional do estágio de com-
modity e a colocou na mesa dos consumidores 
internacionais mais exigentes. E isso nos enche 
de orgulho. Porque trabalhar pela pecuária é 
trabalhar pela geração de divisas, de emprego, 

Respeito à história do Angus do Brasil
de lucro e pelo desenvolvimento no campo e na 
cidade. É trabalhar pelo Brasil e não motivado 
por vaidades ou disputas infundadas.

O rebanho brasileiro não tem dono. Ele é 
patrimônio de um povo que levanta cedo, que 
cuida dos animais com zelo e respeito, que está 
no campo mas também está dentro do frigo-
rífico e no escritório. Pessoas pioneiras que 
souberam investir e agregar genética onde era 
necessário e tiveram força e coragem para es-
truturar o Maior Programa de Carne Certifi-
cada do Brasil, um dos maiores da América 
Latina: o Programa Carne Angus Certificada. 
Aqui, ninguém engana ninguém. Nosso com-
promisso é com o consumidor e é para ele que 
entregamos um produto premium, padroni-
zado e com procedência 12 meses do ano. É 
no nosso selo verde e amarelo que as famílias 
brasileiras confiam porque ele carrega a força 
de um processo sério, que tem a chancela das 
autoridades competentes e é auditado por uma 

das mais exigentes certificadoras internacio-
nais.

Por toda essa trajetória de lutas e conquis-
tas, a Associação Brasileira de Angus só tem 
a agradecer a cada criador que confia no seu 
trabalho e que sabe que é dele que emana toda 
a força e representatividade que a Angus con-
quistou no mercado nacional e internacional. 
Se somos o que somos, é porque trabalhamos 
duro para chegar até aqui. A Angus respeita a 
sua história e a de cada homem que deu seu 
sangue para ver o Brasil como uma grande po-
tência da pecuária mundial. A cada um deles 
– independente da cor da pelagem que povoa 
seus campos – deixamos aqui a nossa reverên-
cia: façam o que vocês sabem fazer de melhor.

O resto é o resto!
Boa campereada a todos!

Felicidade transmitida
pelo olhar 

um produto de 
qualidade, como a carne 

Angus certificada , é 
capaz de despertar um 
sorriso de felicidade do 

técnico certificador. 
isto porque é produto 
de qualidade superior 

que garante satisfação 
aos consumidores mais 

exigentes.
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gerente de Fomento da An-
gus, Mateus Pivato, é de que 
o total de registros do ano 
aumente ainda mais, tendo 
em vista que faltam infor-
mes de alguns nascimentos. 
Os dados foram apresenta-
dos aos técnicos durante o 
encontro em Silvianópolis, 
MG.

Aproveitando o momen-
to, os inspetores das regiões 
Sudeste, Centro-Oeste, Norte 
e Nordeste também passa-
ram por reciclagem teórica 
e prática em relação aos 
padrões da raça Angus. A 
superintendente de registros 
da Associação Nacional de 
Criadores Herd-Book Colla-
res (ANC), Silvia Freitas, fa-
lou sobre regras e padrões de 
registro Angus.

Durante as apresenta-
ções, a assistente de fomen-
to da Angus, Carolina Sil-
veira, ainda informou que a 
maior parte dos produtores >>>

A 
reciclagem dos inspe-
tores técnicos da As-
sociação Brasileira 

de Angus na Fazenda San-
ta Ester, da Casa Branca 
Agropastoril, propriedade 
de Paulo de Castro Mar-
ques, foi realizada no dia 7 
de junho, com a presença do 
presidente da Angus, Nival-
do Dzyekanski. Na ocasião 
foram credenciados novos 
inspetores técnicos para a 
raça Ultrablack no Brasil. 
Ao todo, nove novos profis-
sionais foram treinados e 
incorporados ao time neste 
ano para realizar consulto-
ria e conferência para fins 
de registros dos rebanhos 
da raça. Nivaldo frisou a 
importância do corpo técni-
co para o avanço da Angus 
e da Ultrablack. “Vocês são 
nossos olhos no campo e têm 
a missão de nos trazer infor-
mações que nos permitam 
avançar na gestão dos proje-

Ultrablack cresce e 
credencia novos técnicos

tos das raças”, disse.
Para a diretora da Casa 

Branca, Fabiana Marques 
Borrelli, a propriedade acre-
dita nas qualidades zootéc-
nicas do Ultrablack, tanto 
que investe no contínuo me-
lhoramento da raça. “Para 
nós, é indiscutível o ganho 
de qualidade de carcaça e 
precocidade que o pecua-
rista obtém ao utilizar o 
Ultrablack como opção, em 
virtude da maior concentra-
ção da excepcional genética 
Angus”, afirmou.

Em expansão
Com cinco anos de sele-

ção no Brasil, a raça Ultra-
black alcançou expansão de 
46,53% em seu rebanho na 
safra 21/22 em relação a 
20/21. O indicativo ainda é 
uma parcial, mas mostra o 
avanço da raça sintética. A 
expectativa, segundo o supe-
rintendente da Ultrablack e 

Foto: Carolina Jardine/Angus

É indiscutível o ganho de 
qualidade de carcaça e 
precocidade ao se utilizar o 
Ultrablack como opção

que operam hoje com a Ul-
trablack está no Rio Grande 
do Sul (52%). Destacam-se 
também os estados de São 
Paulo (18%), Santa Cata-
rina (12%), Paraná (10%) 
e Minas Gerais (5%). Caro-
lina explicou que a área de 
fomento vem se debruçando 
no estudo da segunda gera-
ção de Ultrablacks de gené-
tica brasileira. “Temos ido a 
campo verificar o desempe-
nho desses animais, e o que 
constatamos é que a segunda 
geração apresenta as mes-
mas características eviden-
ciadas na primeira: pelo cur-
to e excelente conformação”, 
completou Pivato.

Ultrablack
Resultado do cruzamen-

to de reprodutores Aber-
deen Angus com Brangus, 
mantendo uma composição 
de 81,25% de genética An-
gus, a Ultrablack chegou ao 

Brasil como promessa para 
o cruzamento com ventres 
F1 (animais resultantes do 
cruzamento Angus x Nelo-
re). Com origem dos Estados 
Unidos, a raça valoriza os 
atributos de qualidade con-
cedidos pela Angus à carne e 
garante a rusticidade típica 
dos zebuínos.

Assim como exemplares 
Angus, o gado Ultrablack tem 
predisposição para ser dócil, 
com excelente aptidão ma-
terna e baixo peso ao nascer, 
facilitando a reprodução. A 
variante do Angus com um 
toque de zebu também garan-
te à raça uma excelente adap-
tabilidade, principalmente em 
função do grau nutricional 
das pastagens e enfrentamen-
to do carrapato. É também 
uma importante ferramenta 
para o aumento da produção 
de carne de qualidade, volta-
da ao Programa Carne Angus 
Certificada.

Foto: Divulgação

Plantel Angus da Casa Branca Agropastoril
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Valdomiro Poliselli disse 
ter ficado lisonjeado com a 
escolha do rebanho da VPJ 
pela Associação Brasileira de 
Angus, para sediar o curso de 
aperfeiçoamento de inspetores 
técnicos. Segundo ele, todos 
os presentes, incluindo o pre-
sidente Nivaldo Dzyekanski, 
puderam conhecer o rebanho, 
o trabalho de seleção, e as ins-
talações da VPJ Pecuária na 
fazenda Cardinal.

a oportunidade para realizar a 
reciclagem.

A superintendente da ANC, 
Silvia Freitas, explicou o fun-
cionamento do programa e a 
sistemática de alimentação 
por parte do corpo técnico. 
“É o inspetor técnico o agen-
te essencial para garantir os 
resultados dos programas de 
melhoramento e isso está fun-
damentado na organização 
das propriedades e na forma-

A 
programação técnica da 
Associação Brasileira de 
Angus com o evento de 

reciclagem do corpo técnico 
da Angus e o treinamento dos 
inspetores técnicos para orien-
tação aos criadores de Ultra-
black foi realizada no dia 8 
de junho na VPJ Pecuária, na 
Fazenda Cardinal, em Mococa, 
SP. Na ocasião, o diretor da 
Angus e inspetor técnico Flá-
vio Montenegro Alves condu-
ziu debate sobre tendências e 
desafios da raça. “Os técnicos 
têm que opinar e trazer con-
tribuições como as que esta-
mos vendo aqui”, frisou ele na 
ocasião, lembrando da impor-
tância dos inspetores técnicos 
assumirem a responsabilidade 
do melhoramento das raças.

Presente ao encontro, o 
presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, avaliou as deman-
das do corpo técnico, princi-
palmente aquelas relacionadas 
ao uso da raça e dos dados 

Cerca de 70 profissionais 
de diferentes estados parti-
ciparam de treinamento pelo 
Programa Carne Angus Certi-
ficada em Santa Maria, RS. O 
evento foi realizado no dia 24 
de junho, visando levar infor-
mação e capacitação à equipe 
comercial e aos representantes 
do Frigorífico Silva para atua-
rem junto ao varejo e ao con-
sumidor final.

Reciclagem da equipe na VPJ

disponíveis no cruzamento in-
dustrial.

Durante o evento, inspeto-
res técnicos da Angus foram 
incorporados ao time de ava-
liadores do Promebo. As ade-
sões vieram após prova teórica 
e prática conduzida pelo Con-
selho Técnico da Angus e pela 
equipe da Associação Nacio-
nal de Criadores Herd-Book 
Collares (ANC). Os inspetores 
já credenciados aproveitaram 

ção de grupos de manejo bem 
alinhados”, explicou. Segundo 
ela, é essencial que a escolha 
dos animais na formação dos 
grupos seja criteriosa e siga os 
mesmos parâmetros ao longo 
da vida do animal, de forma a 
gerar dados precisos para ele 
e, inclusive, para seus pais, ten-
do em vista que os resultados 
das progênies referenciam os 
reprodutores dentro do siste-
ma.

Treinamento Carne Angus e Frigorífico Silva
Na ocasião foi reforçada ao 

time de profissionais a impor-
tância da certificação realiza-
da pela Associação Brasileira 
de Angus, os critérios levados 
em consideração na avaliação 
dos animais e os diferenciais 
do produto que estampa o selo 
Carne Angus Certificada.

 “Nossa ideia é que os pro-
fissionais utilizem essas infor-
mações como ferramenta na 

hora de negociar, conquistar 
novos clientes e justificar o va-
lor e o diferencial dos produtos. 
Esse canal entre o comercial 
da indústria e o Carne Angus 
é importante para que a gente 
tenha uma troca de informa-
ções e, dessa forma, estejamos 
mais preparados para atender 
as demandas dos consumido-
res”, explicou a gerente nacio-
nal do Programa Carne Angus 
Certificada, Ana Doralina Me-
nezes. Ela também destacou 
que eles são o meio de campo 
entre a Angus e o consumidor, 
trazendo a conhecimento o fe-
edback em relação aos cortes 
de carne Angus certificada. 
“É um trabalho conjunto ne-
cessário para a qualificação e 
o crescimento dos atendimen-
tos”, acrescentou a dirigente.

Para o diretor comercial 
do Frigorífico Silva, Gabriel 
da Silva Moraes, os profissio-
nais puderam ver a diferença 
da carne Angus em relação 
as demais raças, saindo do 
treinamento com argumentos 

técnicos que irão lhes auxiliar 
no atendimento aos clientes e 
a justificar o diferencial dos 
produtos com a certificação da 
Angus. “No treinamento ficou 
muito claro a importância do 
trabalho a campo no resul-
tado da carne de qualidade. 
E os representantes puderam 
entender melhor o processo de 
certificação. Afinal, além de 
qualidade, a Angus destaca-se 
pela procedência dos produtos, 
e isso tem que ser evidenciado 
aos clientes”, afirmou.

Gestora de Categoria da 
Rede de Supermercados Zona 
Sul no Rio de Janeiro, Andrea 
Pacheco Queiroz reforçou que o 
treinamento foi de extrema im-
portância uma vez que os con-
sultores de venda, aqueles que 
atendem diretamente o cliente, 
puderam conhecer mais sobre 
a genética da raça e a cadeia 
produtiva como um todo, visan-
do uma venda específica. “A 
Angus tem um trabalho muito 
forte em genética feito ao longo 
dos anos que consegue padroni-

zar o produto final. E os nossos 
consultores, sabendo efetuar 
essa venda com propriedade, fi-
delizam o cliente”, avaliou An-
drea. A rede conta com 46 lojas 
Zona Sul e Zona Oeste no Rio 
de Janeiro e tem o Frigorífico 
Silva como principal parceiro 
no fornecimento de carnes.

Andrea, que participou do 
treinamento, já prospecta novos 
eventos junto ao Carne Angus. 
“O ideal seria trazermos a Ana 
Doralina para fazermos treina-
mentos para todas as lojas. Se-
ria importante, pois conseguiria 
atingir toda a equipe de vendas. 
Não podemos focar somente no 
produtor, temos que focar na 
ponta da cadeia, que é o consu-
midor”, disse.

Além do treinamento com 
a gerente do Carne Angus, o 
evento contou com palestra da 
assistente de Marketing da An-
gus, Jandora Alvim Marques, 
que discorreu sobre as ações de 
marketing realizadas pelo Car-
ne Angus e as parcerias na área 
de Comunicação.

Foto: Géssica Moraes/Angus

Fotos: Carolina Jardine/Angus
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as bonificações do Programa 
Carne Angus Certificada”, 
enfatiza o presidente da As-
sociação, Nivaldo Dzyekanski, 
que participou ativamente da 
agenda de visitas.

A Fazenda Modelo iniciou 
o cruzamento industrial com 
a raça Angus em 1982 e tem 
como intuito fomentar a uti-
lização do cruzamento na re-
gião norte do MS. Em 2005, 
formou a raça Pardo-Brasil, 
composta por 5/8 de sangue 
de Pardo-Suíço e de 3/8 Ne-
lore e, em 2013, iniciou o re-
banho Brangus. O complexo é 
composto pelas fazendas Mo-
delo, São Sebastião e Itamogi, 
além de oito propriedades ar-
rendadas.

“Contamos com oito touros 
Angus comercializando sêmen 
nas centrais Alta Genetics, 
Accelerated Genetics, CRV 
Lagoa e PremiumGen. Dessa 
forma, difundimos esse cruza-
mento na região, antecipando 

H
á anos a região de Mato 
Grosso do Sul se des-
taca pela realização do 

chamado casamento perfeito, 
representado pelo cruzamen-
to de Angus com zebu. Mas 
mais recentemente a Associa-
ção Brasileira de Angus partiu 
para uma maior aproximação 
com esses criadores, fomen-
tando o uso da genética Angus 
e orientando para cada vez 
melhores resultados na pro-
dução de carcaças corretas 
e remuneradoras através do 
abate nos frigoríficos parcei-
ros do programa Carne Angus 
Certificada. Com foco nesses 
objetivos, na segunda quinzena 
de maio a entidade realizou, 
ao longo de uma semana, uma 
gira técnica pelo Mato Grosso 
do Sul, para o fomento ao uso 
da raça em cruzamento indus-
trial.

A diretoria da Angus visitou 
a Fazenda Modelo, proprieda-
de do criador Guto Grassa-
no, em Pedro Gomes, MS, no 
norte do Estado, que iniciou 
suas atividades há mais de 40 
anos na região e, desde então, 
tem se destacado no mercado 
nacional com oferta de gado 
comercial e Puro de Origem 
(PO) da raça Nelore. “A raça 
Angus tem despertado cada 
vez mais o interesse de pro-
dutores da região para a pro-
dução de animais meio-sangue 
e fêmeas F1, que garantem, 
além de maior produtividade, 

A genômica da raça Angus vem ganhan-
do adesão entre os criadores Brasil afora. 
Segundo dados apresentados pelo gerente 
de Fomento da Associação Brasileira de 
Angus, Mateus Pivato, o número de animais 
genotipados cresceu 154% na geração 
2019, que foi avaliada em 2021. A expectativa, segundo indica 
Pivato, é de que o total de animais genotipados chegue a 8 mil 
reprodutores até o final deste ano.

Os dados fazem parte da base do Programa de Melhora-
mento de Bovinos de Carne (Promebo), a ferramenta oficial 
de embasamento de seleção da raça Angus. Pivato destacou 
os ganhos que chegam na área de seleção com o uso da  Ge-
nômica, principalmente para aferir características de difícil 
mensuração, como a resistência ao carrapato.

Genômica Angus avança

Angus faz gira técnica no MS

a idade do abate dos animais 
e promovendo um maior ganho 
de peso em um menor espaço 
de tempo”, destaca o inspetor 
técnico da Angus e responsável 
pela Fazenda Modelo, Antônio 
Francisco Chaves Neto, o To-
ninho. A visita ao Estado, se-
gundo ele, foi de grande valia, 
uma vez que permitiu a apro-
ximação da Associação com os 
criadores da região, garantin-
do que esses entrem em mer-
cados onde obtém ganhos a 
mais com as bonificações por 
animais cruza Angus. “A utili-
zação da genética Angus é de 
extrema importância. Através 
da heterose promovida com o 
cruzamento com as matrizes 
zebuínas é possível adiantar 
a idade de abate, promover 
precocidade de acabamento e 
precocidade sexual, mantendo 
a necessária rusticidade dos 
animais”, argumenta Toninho.

A comitiva, composta tam-
bém pelo diretor e inspetor 
técnico da Angus Flávio Mon-
tenegro Alves, pelo gerente 
de Fomento da Angus, Ma-

teus Pivato, e pelo técnico de 
Fomento, João Pedro Veiga, 
acompanhou de perto o traba-
lho realizado por criadores e 
confinadores de animais cruza 
Angus que utilizam a genética 
da Fazenda Modelo na pro-
dução. Caso dos pecuaristas 
Diego Romanelli, da Fazenda 
Aconchego, e Geraldo Campa-
ner, da Fazenda Casa Grande 
Três, ambas localizadas em 
Pedro Gomes.

A gira, organizada pelo 
veterinário João Pedro Veiga, 
contou também com visita à 
Fazenda Gera Boi Comercial 
Renascer. “Conseguimos ver 
como a genética Angus tem 
caminhado na região e, além 
disso, ter maior aproximação 
com usuáios da genética An-
gus, entendendo melhor o seu 
trabalho”, avaliou Pivato.

Na dia 18 de maio, Antônio 
Chaves Neto comandou uma 
palestra na Fazenda Modelo, 
apresentando as ferramentas e 
as estratégias de seleção gené-
tica utilizadas pela proprieda-
de para a produção de Nelore 
PO. No dia segunte foi reali-
zada a revisão de diversas ca-
tegorias de animais, incluindo 
touros negociados no 8º Lei-
lão de Touros Melhoradores 
Avaliados da Fazenda Modelo, 
dia 2 de julho. 

Outra visita realizada pela 
comitiva da Angus foi no Con-
finamento Guarujá, também 
em São Gabriel do Oeste, MS, 
no dia 17 de maio. A capaci-
dade estática é de 15 mil ani-
mais, mas com a possibilidade 

de giros, confina anualmente 
25 mil. O confinamento é vis-
to pela Angus como um possí-
vel parceiro, junto à Fazenda 
Modelo, em futuros projetos 
na região. Uma das áreas em 
análise é a de gerar dados de 
animais meio-sangue para in-
dexação de informações a tou-
ros Angus e Ultrablack volta-
dos ao cruzamento industrial. 
“É um confinamento extrema-
mente tecnificado e muito bem 
organizado”, diz Pivato.

Projeto em vista
A ideia do projeto é acom-

panhar a vida desses animais 
meio-sangue, do nascimento, 
ao confinamento e posterior 
abate, apurando dados refe-
rentes a acabamento e ren-
dimento de carcaça. “Lança-
mos o desafio de comparar as 
vantagens bioeconômicas dos 
animais meio-sangue Angus. 
O objetivo é fazer um com-
parativo do desempenho dos 
exemplares cruza Angus e o 
quanto convertem financeira-
mente para os criadores”, ex-
plica João Pedro Veiga.

Durante sua passagem pelo 
Estado, a Associação promo-
veu, ainda, uma palestra com 
produtores sobre o uso da ge-
nética Angus em cruzamentos. 
O evento ocorreu no Sindicato 
Rural de Pedro Gomes e teve 
apresentação técnica de Ma-
teus Pivato. “Foi um evento 
bastante proveitoso. Conse-
guimos, sem dúvida nenhuma, 
levar a Associação para Pedro 
Gomes, quem sabe colhendo 
frutos para o futuro”, diz o 
gerente de Fomento da An-
gus. O encontro foi organizado 
pela Mamelle Serviços Agro-
pecuários por meio do médico 
veterinário Diego Cancian, do 
técnico agrícola Wagner Brass 
e do representante comercial 
Orli Bley Maia.

A gira contou também com 
visita à rede de supermercados 
Comper, parceira do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
à Associação Brasileira de 
Brangus e à Embrapa Gado de 
Corte de Campo Grande.

Equipe da Angus visitou confinamento de 25 mil animais

Fotos: João Pedro Veiga/Angus
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tativas. Além da qualidade 
da carne, o frigorífico enten-
de que a praticidade é o que 
está conquistando os brasi-
leiros.

Outra tendência de apre-
sentação que se consolidou 
foram os novos blends de 
hambúrgueres, cortes fra-
cionados e bifados (acém e 
iscas, por exemplo). Um dos 
lançamentos que ganhou re-
percussão nacional foi o Gran 
Angus Burger Seara Gour-
met, apresentado durante 
prova do Big Brother Brasil 
21. O Grupo ARG, de Belo 
Horizonte, MG, também está 
trabalhando com uma linha 
especial de hambúrgueres An-
gus e na produção de linguiça 
de costela Angus Carapreta, 
além de linha de porcionados 
e carpaccio.

Seguindo a tendência de 
inovar na apresentação da 
Carne Angus Certificada, a 
VPJ Alimentos, de Piras-
sununga, SP, lançou a linha 
Todo Dia, que inclui linguiça 
Romana Angus. Uma das no-
vidades é a linguiça de carne 
Angus e pimenta-biquinho, 
novidade que chegou para 
completar o portfólio da 

A
lém dos cortes tradi-
cionais e dos porciona-
mentos lançados mais 

recentemente, a carne Angus 
certificada está chegando 
aos consumidores em novos 
e até inusitados formatos, 
do espetinho e carpaccio, ao 
hambúrguer ou congelados. 
As iniciativas vem dos frigorí-
ficos parceiros do Programa 
Carne Angus Certificada, com 
a meta de cativar as pessoas 
oferecendo também novos 
usos a essa carne premium. 
Assim, seguindo as tendên-
cias do mercado consumidor, 
a Carne Angus Certificada se 
reinventa, mas mantém exa-
tamente a mesma qualidade 
que já a consolidou no mer-
cado e fez o enorme sucesso 
do Programa Carne Angus 
Certificada, da Associação 
Brasileira de Angus, o maior 
programa de carnes certifica-
das do Brasil. As novidades 
no preparo, informa a gerente 
nacional do Programa Carne 
Angus, Ana Doralina Mene-
zes, foram propostas por di-
ferentes marcas e agregaram 
um novo perfil ao mix de pro-
dutos que chegam aos consu-
midores.

Um dos lançamentos, que 
mostra a adesão a produ-
tos de maior praticidade, é 
o Espetinho Angus Frigol, 
apresentado oficialmen-
te em live dos cantores Zé 
Neto e Cristiano, em abril 
de 2021. Essa opção ofere-
ce fácil preparo e tem valor 
acessível, incentivando a de-
manda de um perfil diferen-
ciado de consumidor. O novo 

Novas apresentações para a carne Angus

Espetinhos, hambúrgueres e até linguiça com pimenta biquinho

produto também é uma ex-
celente aposta para o frigo-
rífico, uma vez que permite 
o porcionamento de peças 
grandes e de colocação mais 
complexa no mercado.

Porções menores
“No espetinho, facilita a 

aquisição, porque são por-
ções menores. É um produto 
que leva novas experiências 
ao consumo de carne de qua-
lidade e atende às demandas 
do consumidor moderno com 
relação à praticidade, con-
forto, qualidade e seguran-
ça alimentar”, enfatiza Ana 
Doralina. De acordo com o 
Frigorífico Frigol, com plan-
tas em São Paulo, Pará e 
Goiás, a venda está em curva 
crescente, superando expec-

VPJ, que já dispõe da igua-
ria produzida à base de carne 
de costela e quadril da linha 
Black Angus.

Pratos prontos
Outras novidades de 2021 

foi o ingresso da carne An-
gus no segmento de pratos 
prontos. Em parceria com a 
Cotripal - parceira do Pro-
grama Carne Angus - a Dália 
Alimentos, de Encantado, RS, 
lançou uma linha de lasanhas 
congeladas. O Frigorífico Sil-
va, também do RS, lançou 
uma linha de Hambúrguer 
Angus.

Para Ana Doralina, a mo-
dalidade de pratos prontos 
se destaca não só pela fa-
cilidade na hora consumo, 
mas também por se tratar 
de um ótimo exemplo do le-
que de opções que pode ser 
oferecido ao consumidor em 
2022. “O público tem mais 
opções para utilizar a car-
ne em diferentes preparos 
e para diferentes pratos. A 
cada ano, novas tecnologias 
são desenvolvidas, novos 
produtos sempre buscando 
a praticidade, garantia de 
qualidade, de forma prática 

e assim atendendo e conquis-
tando novos consumidores”, 
comentou a gerente.

Novos parceiros,
mais opções
O Programa Carne An-

gus Certificada fechou o 
ano passado com 40 plantas 
certificadoras de 23 parcei-
ros em 11 estados brasilei-
ros. Entre as novas adesões 
de 2021, estão o Frigorífico 
Argus, de São José dos Pi-
nhais, PR, a Padrão Beef 
Cooperativa Agroindustrial 
de Produtores de Carnes, de 
Cascavel, PR, e a Brios Ali-
mentos, de Matias Barbosa, 
MG. “Temos uma demanda 
muito grande e, com as no-
vas parcerias, será possível 
atingir mais consumidores e 
integrar mais produtores no 
Carne Angus”, destacou o 
diretor do Programa Carne 
Angus Certificada, Milton 
Moraes Júnior. Para ele, o 
produtor rural ganha mui-
to com isso, pois tem mais 
opções de colocação do seu 
produto, assim como o con-
sumidor, que é bonificado 
com o desenvolvimento de 
novas linhas e cortes.

Vêm aí formatos inusitados, do espetinho e carpaccio, ao hambúrguer ou congelados.
A meta é cativar o consumidor com novos usos para nossa carne premium

Fotos: Henrique Peron/ PJ

As novidades foram propostas 
por diferentes marcas e agregam  
um novo perfil ao mix de 
produtos ao consumidor
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J
á tradicionalmente pre-
sente neste evento, a 
Carne Angus Certificada 

fez sucesso nos quatro dias 
do Encontro de Confinamen-
to e Recriadores, realizado no 
final de Maio pela Scot Con-
sultoria, no interior paulista. 
As três estações serviram 590 
quilos de Carne Angus Certi-
ficada. Produtores, técnicos e 
demais interessados pela pe-
cuária nacional que estiveram 
presentes puderam degustar 
cortes como entranha, assado 
de tira, ancho, timo e brisket 
preparados com diferentes 
acompanhamentos.

Estiveram presentes cerca 
de 1.000 participantes de 21 
estados, mais o Distrito Fede-
ral, totalizando 58 palestran-
tes, 35 empresas entre patro-

O último dia do evento da 
Scot, com mais de 700 partici-
pantes, foi realizado no confina-
mento Monte Alegre, da CMA, 
em Barretos, SP. Em uma das 
estações, a Angus proporcionou 
aos participantes uma oficina 
sobre desossa. Mais de 30 pes-
soas acompanharam o mestre 
churrasqueiro Marcelo Bolinha 
e a equipe do Programa Car-
ne Angus, que numa espécie 
de mini-curso separou cortes 
de dianteiro e de lombo Angus 
Gold, que foram posteriormente 
degustados pelos participantes.

A oficina contou com comen-
tários técnicos da gerente nacio-
nal do Carne Angus, Ana Dorali-

Carne é destaque em evento da Scot
cinadores e apoiadores. “Foi 
importante pela retomada dos 
eventos presenciais, após dois 
anos online, tornando-se um 
momento único, de troca de 
experiências e de aproximação 
com o segmento”, assinala a 
gerente nacional do Programa 
Carne Angus Certificada, Ana 
Doralina Menezes.

Durante as palestras em 
Ribeirão Preto, os participan-
tes puderam degustar brisket 
Angus defumado do Frigorí-
fico Terral, de Motuca (SP). 
Foram servidos cerca de 220 
quilos do corte. “Recebemos 
no estande muitos produtores, 
técnicos e proprietários de 
confinamentos para apreciar 
a Carne Angus Certificada, 
mas também para conversar 
e conhecer mais o trabalho da 

Angus. E essa troca é essen-
cial, uma retomada do con-
tato direto com usuários da 
raça”, festeja Ana Doralina.

A gerente nacional desta-
cou o conteúdo das palestras 
e debates sobre ferramentas, 
tecnologias, desafios da pe-
cuária e mercado ministradas 
no encontro. “Sem dúvida os 
produtores saíram do evento 
com muitas informações de 
qualidade que irão auxiliar no 
dia-a-dia a campo”. Duran-
te o evento, a Scot lançou o 
projeto Confina Brasil 2022, 
que contará com a parceria 
da Associação Brasileira de 
Angus. A iniciativa irá mape-
ar confinamentos espalhados 
por todo o país, com visita-
ções iniciadas ainda em Ju-
nho.

Oficina de desossa 
em Barretos

na Menezes, e do subgerente do 
programa, Maychel Borges, que 
apresentaram os cortes, o pro-
cesso de certificação da Carne 
Angus, as exigências necessá-
rias para atingir as bonificações, 
além de detalhar como fazer o 
preparo de cada um. Levamos 
do Rio Grande do Sul um dian-
teiro e um lombo do Frigorífico 
Coqueiro, de São Lourenço do 
Sul, RS, parceiro do programa”, 
assinala Ana Doralina.

O coordenador de Qualidade 
do Carne Angus, Gabriel Bel-
trão, explicou como é realiza-
da a avaliação de qualidade do 
Angus Gold e fez uma demons-
tração ao vivo. . “Mostramos 

como se faz a avaliação do An-
gus Gold – marmoreio, cor da 
carne, cor e espessura da gor-
dura, exatamente como se faz a 
classificação dentro do frigorí-
fico”, complementa. “Pudemos, 
ainda, ressaltar a importância 
dos cortes do dianteiro, que têm 
ganhado cada vez mais espaço 
entre os consumidores”, refor-
ça Ana

A Angus também proporcio-
nou aos participantes do dia de 
campo um assado de Carne An-
gus na parrilla, onde foram ser-
vidos 250 quilos de cortes como 
entranha, ancho, chorizo, assado 
de tira, timo e chinchulin, todos 
do Frigorífico Coqueiro.

Já em sua 9° edição, foi realizado entre os dias 11 e 12 de 
maio de 2022, no Bosque Expo Campo Grande/MS o evento 
Confinar, contando com a presença de mais de 1.200 participan-
tes. O simpósio, organizado pela consultoria Beef Tec, reuniu pro-
dutores rurais, profissionais do agronegócio, empresas e demais 
agentes do setor para discutir soluções para profissionalizar a 
pecuária, especialmente a terminação em sistema de confina-
mento (intensivo). As palestras abordaram temas como o merca-
do da pecuária, o manejo sanitário, nutricional e reprodutivo até 
a qualidade da carne produzida, tendo por foco o confinamento.

Pela primeira vez, este evento contou com a participação do 
Programa Carne Angus, através da gerente nacional, Ana Dora-
lina Menezes e do subgerente Maychel Borges. Ela destacou a 
forte presença de produtores interessados em sistemas de ter-
minação intensivos e semi-intensivos. “Consideramos eventos 
como este muito importante para o desenvolvimento da pecuária 
brasileira", assinalou Ana Doralina. Foram ponto alto os debates 
sobre carne de qualidade, sistemas intensivos, sistemas de inte-
gração lavoura-pecuária, entre outros temas.

Um dos destaques foi a palestra do dirigente da GA+Intergado, 
Paulo Dias, que falou sobre a convergência de dados para predi-
ção de abate de máximo lucro. “Pesagens diárias de animais são 
essenciais para que o produtor consiga mensurar o desempenho 
de determinada dieta, identificar animais doentes e, por fim, re-
lacionar a cotação de mercado e os custos de produção com os 
indicadores de ganho de peso individual e do lote dia-a-dia, para 
negociar os animais no ponto de máximo lucro”, assinalou.

E a tecnologia disponível é hoje a maior aliada do produtor 
para alcançar bons níveis de rentabilidade. É preciso optar por 
parâmetros confiáveis para que o produtor não erre, especial-
mente em um momento de margens tão estreitas de lucro como 
as atuais. Segundo Paulo Dias, “o abate não pode ser focado nos 
lotes, mas no desempenho individual do animal, o que torna bem 
mais complexa a tomada de decisão”.

Campo Grande sediou 
Confinar 2022

Ana Doralina destacou carne Angus em uma das estações

Fotos: Divulgação/Angus
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E
ntre meados de Junho e o 
final de Outubro, o Brasil 
terá em mãos uma bela 

amostragem do que se faz no 
setor de confinamento. Esta é a 
proposta do Confina Brasil, uma 
pesquisa-expedicionária promo-
vida pela Scot Consultoria, que 
acompanha os pecuaristas que 
começam a fechar seus animais 
com a chegada do outono. O ob-
jetivo da expedição, dividida em 
cinco rotas, é mapear e analisar 
sistemas de produção de carne 
bovina nas diferentes regiões 
produtoras do país. A Associa-
ção Brasileira de Angus / Carne 
Angus Certificada está entre os 
patrocinadores do Confina Bra-
sil, acompanhado pela gerente 
nacional do programa, Ana Do-
ralina Menezes, e pelo subgeren-

Angus e Brangus juntas num 
mesmo stand? Sim. O assunto: 
pecuária de resultados, genéti-
ca e produtividade. Isto mesmo: 
pela primeira vez, a Associação 
Brasileira de Angus e a Asso-
ciação Brasileira de Brangus 
uniram-se para levar informa-
ção de qualidade das raças e 
projetos de melhoramento dos 
rebanhos . Onde e quando: de 8 
a 10 de Junho no 4º Mosaico 
do Agronegócio, realizado em 
Gramado, na Serra gaúcha. O 
evento debateu sistemas que in-
tegram lavoura e pecuária, pes-
soas e novas tecnologias. Esta 
parceria ainda incluiu a parti-
cipação das duas entidades em 
um painel sobre pecuária e a 
promoção de uma degustação 
de Carne Angus Certificada, 
bem como de outro 
painel sobre o tema.

Com a presença 
de mais de 750 ins-
critos, os três dias 
de palestras foram, 
para a gerente Na-
cional do Programa 
Carne Angus Certi-
ficada, Ana Dora-
lina Menezes, um 
verdadeiro sucesso 
dado o interesse do 
público. Junto com 
a Brangus, explicou, 

No Confina Brasil, uma radiografia

te Maychel Borges.
“O Confina Brasil é uma 

iniciativa visionária, que busca 
entender e analisar o que são e 
como funcionam os sistemas in-
tensivos da pecuária de corte. A 
Angus se soma a esta gira, por-
que a raça é muito utilizada em 
cruzamentos industriais, contri-
buindo para que os sistemas se-
jam mais ágeis, mais eficientes 

na terminação”, assinala Ana 
Doralina Menezes. “Estivemos 
presentes no ano passado, quan-
do tivemos experiências muito 
ricas, que geram informações 
de grande importância para 
nós”, complementa. Segundo 
ela, assim se consegue identifi-
car gargalos, obter resultados 
de sistemas que utilizam a raça 
Angus, retribuir com conteúdos, 
aproximação com os produtores, 
podendo resultar em uma maior 
integração, através do direciona-
mento deste produto ao merca-
do, que o demanda e valoriza.

Nesta terceira edição, a 
meta é visitar 150 propriedades 
de produção intensiva de carne 
bovina e mapear 2,5 milhões de 
cabeças em oito estados brasi-
leiros. O objetivo é coletar infor-

mações verdadeiras, adquirindo 
conhecimento das melhores 
práticas aplicadas em confina-
mentos e semiconfinamentos 
nas diversas regiões produtoras. 
A primeira rota, entre 20 de ju-
nho e 1º de julho, percorreu São 
Paulo e o Triângulo Mineiro. Já 
o segundo momento envolve o 
Mato Grosso do sul e o Centro-
Sul do mato Grosso, de 11 de 
julho a 22 de julho. A terceira 
Rota do Confina Brasil percor-
re o Oeste do mato Grosso e 
Centro-Sul de Rondônia, entre 
8 e 19 de Agosto. Já a quarta 
fase envolve o Norte do Pará e 
o Maranhão, entre 5 e 16 de Se-
tembro. A quinta e última rota 
estende-se por Goiás e Oeste de 
Minas, entre 17 e 28 de Outu-
bro.

Em cada visita, a equipe dá 
atenção à comercialização do 
gado confinado, manejo, índices 
zootécnicos, gestão, nutrição, in-
fraestrutura e sanidade, a fim de 
analisar e entender a lida diária 
do pecuarista brasileiro. Ao final 
da expedição, todo o conheci-
mento prático será interpretado 
e transformado em estudo – o 
Benchmarking Confina Brasil 
–, que é disponibilizado gratui-
tamente, para um maior enten-
dimento da pecuária nacional 
e auxílio na tomada de decisão 
de todos os segmentos envolvi-
dos no processo de produção de 
carne bovina. Para acompanhar 
essa jornada e testemunhar his-
tórias incríveis, basta acessar o 
Instagram @confinabrasil e o 
site confinabrasil.com.

Mais de 400 pessoas reuni-
ram-se no Parque Harmonia, dia 
2 de junho, para o lançamento do 
projeto para transformar Por-
to Alegre na capital mundial do 
churrasco. Lançada pela prefei-
tura municipal, a iniciativa con-
ta com o apoio da Associação 
Brasileira de Angus e entidades 
do setor. A noite mais fria do ano 
foi aquecida com o fogo dos assa-
dos, entre os quais a Carne Angus 
Certificada fornecida pelos frigo-
ríficos Silva e Zimmer. O objetivo 
é turbinar o turismo gastronô-
mico em uma cidade que tem a 
tradição dos assados.

O projeto, proposto pelo ga-
binete do vice-prefeito Ricardo 
Gomes, prevê reconhecer setem-
bro como o mês do churrasco 
em Porto Alegre, criar a Univer-
sidade e o Museu do Churrasco, 
além do Festival Internacional do 
Churrasco, previsto para outubro, 
após o Acampamento Farroupi-
lha. O prefeito Sebastião Melo, 
goiano de nascimento e gaúcho 
por adoção é um entusiasta do 
projeto: “Churrasco é convivên-
cia, é família, é tudo de bom”, 
resumiu, durante o evento.

A Angus esteve presente com 
sua carne em duas estações en-
tre as várias que serviram carnes 
assadas. “É claro que apoiamos 
a iniciativa, diante da importân-
cia cultural do que significa o 

Angus e Brangus juntas no Mosaico
“destacamos a importância do 
trabalho conjunto para contri-
buir com uma pecuária cada 
vez mais eficiente, lucrativa e 
sustentável”. E ela reforça: “O 
retorno que tivemos dos pro-
dutores foi excelente e isso nos 
mostra que temos que realmen-
te quebrar paradigmas e pensar 
que as duas entidades juntas 
podem ser muito mais fortes”, 
acrescenta. Para Ana Doralina, 
“foi mais um evento presencial 
muito produtivo”.

Ao lado de representan-
tes da Brangus, Ana Doralina 
reforçou o trabalho realizado 
pela Angus para contribuir com 
o melhoramento dos rebanhos 
da raça no Brasil no painel Ino-
vação em Pecuária. Na ocasião, 

ela discorreu sobre iniciativas 
como a genômica e os serviços 
prestados aos sócios da raça 
e aos consumidores de Carne 
Angus Certificada. No outro 
painel, a dirigente destacou o 
pioneirismo da Associação na 
conquista do Selo Angus Sus-
tentabilidade. “Esse projeto 
surgiu exatamente com o obje-
tivo de incentivar os criadores 
a contribuírem com uma pecu-
ária cada vez mais sustentável 
e produtiva, sinalizando aos 
consumidores o compromisso 
da entidade com o meio am-
biente”, sustenta.

Além da entidade, produto-
res que usam a genética Angus 
em suas propriedades participa-
ram de painéis e reforçaram os 
benefícios dos animais da raça a 
campo. “Foi um evento de muita 
troca. Tivemos a oportunidade 
de estar com criadores e conhe-
cer mais do trabalho que vem 
sendo realizado por eles den-
tro das porteiras”, afirma Ana 
Doralina. Ela considera funda-
mental unir forças para falar 
da pecuária brasileira moderna, 
destacando novas tecnologias, 
de produtividade. “Que seja o 
primeiro de muitos eventos que 
possamos falar de nossos proje-
tos em comum, somando forças 
sempre”, conclui.

Porto Alegre capital
do churrasco

churrasco para o gaúcho. Está 
na essência do gaúcho reunir-se 
em volta do fogo, assar uma boa 
carne, reunir-se com a família e 
os amigos”, destaca Ana Dorali-
na Menezes, gerente nacional do 
Programa Carne Angus Certifica-
da. Segundo ela, o reconhecimen-
to a Porto Alegre fortaleceria ain-
da mais a imagem da região como 
origem de carne de qualidade.

O evento contou com a pre-
sença de experts do fogo, entre 
eles a mestre assadora Clarice 
Schwartzman, curadora do pro-
jeto. Shows, degustação de vi-
nhos, espumantes e cervejas ar-
tesanais integraram a ação das 
comemorações de 250 anos de 
Porto Alegre. Entre os apoiado-
res, entidades do segmento, fábri-
cas e varejos de bebidas, equipa-
mentos de cozinha e churrasco, 
fornecedores de carnes diversas, 
profissionais da área de gastro-
nomia.

Fotos: Divulgação/Angus
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O empresário Nelson Eduardo 
Ziehlsdorff é o novo diretor pre-
sidente da Associação Brasileira 
de Inseminação Artificial (Asbia). 
Após ter atuado como diretor da 
entidade nos últimos três manda-
tos, o administrador de empresas 
assumiu a  presidência em 22 de 
junho, durante assembleia reali-
zada no formato virtual. Ele dará 
continuidade ao trabalho realizado 
por Márcio Nery no decorrer do 
último mandato.

Pós-graduado em Logística 
do Transporte, Nelson também é 
membro da Associação dos Cria-
dores das Raças Jersey e Holandês 
no Canadá, diretor internacional 
da Abraleite (Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Leite) e dire-
tor da Associação Catarinense de 
Criadores de Ovinos (ACCO). Tam-
bém é responsável por uma Hol-
ding composta por três empresas 
de referência na pecuária nacional 
– Semex Brasil, Central Tairana e 
Cenatte Embriões – além de ser 
proprietário da SRC Farms e SRC 
Cordeiros Premium.

Para Nelson, o início desta 
nova etapa é motivo de comemo-
ração. “Nosso principal objetivo 
será dar continuidade ao proje-
to que foi iniciado três mandatos 
atrás – com a meta de estabelecer 

Foto: Leticia Szczesny/Angus

O Brasil é o segundo maior produtor de embriões com uso 
da FIV (Fertilização In vitro) do mundo, conforme indicam os 
dados apresentados no Congresso Brasileiro de Reprodução 
Animal, de 2019, que destacam essa biotecnologia como estra-
tégia adequada para geração de ganhos superiores às fazendas 
que a adotarem.

Dieyson Rosa, coordenador do programa Semex Embryos, 
destaca que para uma propriedade alcançar lucratividade, efi-
ciência, saúde e sustentabilidade em seus negócios, deverá lan-
çar mão de uma estratégia genética bem definida. “A maneira 
mais rápida de alcançar isso, acelerando o ganho genético do 
rebanho, é através do uso de embriões”, afirma o especialista.

Complementarmente, para se garantir efetividade e intensi-
ficação de rebanho, a estratégia de reposição precisa ser muito 
bem planejada, e Dieyson explica que “esse planejamento inicia 
com a substituição dos animais inferiores por animais com alta 
capacidade de produção e geneticamente superiores”.

Com a utilização de embriões na próxima geração, aliado a 
escolhas relacionadas à linha genética que os embriões podem 
proporcionar, os objetivos tendem a ser alcançados. Atualmente, a 
Semex Brasil disponibiliza embriões oriundos das principais fazen-
das do Brasil, selecionadas conforme as diferentes aptidões de seus 

animais, propi-
ciando acasa-
lamentos dire-
cionados para 
que o produtor 
consiga explo-
rar o maior 
ganho genético 
das suas progê-
nies.

Embriões potencializam
ganhos genéticos

Nova diretoria da Asbia

a Asbia como uma associação que 
agregue cada vez mais valor para 
seus associados, tanto as empresas 
de biotecnologia e inseminação 
artificial, quanto as associações 
de raças bovinas”, diz o dirigente. 
Uma das ferramentas usadas para 
cumprir essa meta é a publicação 
trimestral do Index Asbia, um rela-
tório completo que reúne os dados 
do setor de produção e comercia-
lização de genética bovina e os 
apresenta organizados nos níveis 
nacional, estadual e municipal.

“O Index está cada vez mais 
consolidado e se aperfeiçoando a 
cada momento, ajudando no dire-
cionamento das ações do setor. Isso 
é comprovado pelos dados que evi-
denciam o crescimento explosivo 
da inseminação artificial no Brasil: 
em 2021, foram coletadas quase 
24 milhões de doses de sêmen, um 
aumento de 61% face ao ano an-
terior. E as vendas também impres-

sionam: somando as vendas para 
cliente final, exportação e pres-
tação de serviço, o crescimento é 
de 21%, alcançando 28.706.330 
doses comercializadas em 2021”, 
aponta Nelson.

Com o início do novo mandato, 
a Asbia também trabalhará com 
foco em incorporar de forma mais 
profissional as empresas voltadas 
para o setor de embriões bovinos. 
“Essa estratégia é fundamental 
para continuar agregando a nossos 
associados a informação que real-
mente facilita a tomada de decisão, 
mostrando o potencial genético e 
confirmando por meio de dados 
oficiais que o Brasil é um dos pa-
íses onde o uso de embriões mais 
cresce, em nível mundial”, comple-
ta o novo presidente.

Nova diretoria - Nelson Eduar-
do Ziehlsforff (Diretor Presiden-
te); Luis Adriano Teixeira (Diretor 
Operacional); Sérgio de Brito Prie-
to Saud (Diretor de Marketing); 
Gerson Cláudio Sanches (Diretor 
Técnico).

Conselho Administrativo: Már-
cio Nery Magalhães Júnior (Pre-
sidente); Carlos Vivacqua Carneiro 
da Luz; Thiago Suassuna Zanini; 
Renata Pereira.

Conselho Fiscal: Fernando Fur-
tado Velloso; Runi den Hartog.

Preocupada em apoiar a 
formação dos futuros profis-
sionais do agro, a Casa Branca 
Agropastoril recebeu no dia 27 
de junho em sua Fazenda San-
ta Ester, em Pouso Alegre, MG, 
um grupo de formandos do 
curso de Zootecnia do Institu-
to Federal Sul de Minas Gerais 
(Ifsuldeminas – Campus de 
Machado). 

A meta foi 
apresentar o pro-
jeto, o trabalho 
e os plantéis da 
propriedade aos 
alunos, numa ver-
dadeira aula pra-
tica, sempre com 
o acompanha-

O 
Sumário de Touros e Ven-
tres 2022/2023 foi lan-
çado em evento realizado 

no dia 28 de junho na sede da 
Associação Nacional de Cria-
dores (ANC), em Pelotas, RS. 
O lançamento contou com a 
presença de criadores, técnicos 
e representantes de associações 
de raça que receberam, em pri-
meira mão, as publicações que 
reúnem escores de exemplares 
Angus, Brangus, Canchim, Cha-
rolês, Devon, Hereford e Bra-
ford, avaliados no Programa de 
Melhoramento de Bovinos de 
Carne (Promebo).

Segundo o presidente do 
Conselho Técnico da entidade, 
Flávio Alves, o Sumário vem 

Lançado o Sumário de 
Touros e Ventres

se consolidando como uma fer-
ramenta essencial na seleção 
genética de animais. “O pecua-
rista confia nesses dados e tem 
suas decisões cada vez mais 
balizadas nas informações 
técnicas presentes ali”, desta-

cou. Fernando Cardoso, Chefe 
Geral da Embrapa Pecuária 
Sul e consultor de genética do 
Promebo acrescentou que “os 
dados ajudam a entender a re-
alidade do mercado e também 
o que ele demanda”.

Aula prática
na Casa Branca

mento dos professores Renata 
Maculan e Diego Zanetti. A 
experiência foi muito produ-
tiva aos futuros profissionais, 
que tiveram a oportunidade 
de avaliar na pratica as prin-
cipais atividades da fazenda, 
considerada modelo no Brasil 
especialmente na seleção da 
raça Angus.

Fotos: Divulgação





Maio/Junho 2022 : Ano 23 : Nº 106 Angus@newS14
INFORME

A 7ª edição do Congresso 
Nacional das Mulheres do Agro - 
CNMA tem como tema a “Coor-
denação das cadeias produtivas 
no agronegócio, a década decisi-
va!”. Será realizada nos dias 26 
e 27 de outubro, no Transameri-
ca Expo Center, em São Paulo, 
SP. Entre os assuntos que serão 
discutidos terá destaque o papel 
da mulher como líder consciente 
da necessidade de diálogo entre 
os elos da cadeia produtiva do 
agro.

Segundo o professor e sócio-
diretor da Biomarketing, José 
Luiz Tejon, curador de conteúdo 
do CNMA, o tema nasce da ne-
cessidade fundamental de que o 
agronegócio seja compreendido 
como uma governança das ca-
deias. “É preciso reunir os seto-
res que estão antes da proprie-
dade rural, que são os insumos, 
a tecnologia, a mecanização; os 
serviços para a produção agro-
pecuária; o que está da porteira 
para dentro, que é o trabalho do 
produtor rural e o que vem de-
pois dela e envolve a agroindús-

As mulheres na liderança das cadeias do agro

tria, os supermercados, a logísti-
ca e o transporte”.

Nesse sentido, Tejon reforça 
a necessidade de um trabalho 
de coordenação das cadeias 
para que agronegócio possa se-
guir crescendo e fortalecendo 
sua importância para o mundo. 
“Quando existe a coordenação 
dessas cadeias e o diálogo entre 
elas, a vida é melhor para todo 
mundo. Portanto, a proposta do 
Congresso é que as mulheres 
atuem cada vez mais como líde-

res conscientes da necessidade 
de integrar e coordenar esses 
elos fundamentais da cadeia do 
agronegócio: o antes da portei-
ra, o dentro e o pós-porteira”, 
comenta.

Para ele, essa é uma missão 
de grande importância para as 
mulheres do agronegócio, que têm 
revelado ao longo dos anos carac-
terísticas muito positivas de em-
patia, intuição, preocupação am-
biental, consciência de sucessão, 
valorização de recursos humanos 

e uma competência muito grande 
para a comunicação, fundamental 
para essa coordenação.

Cenário Internacional
Tejon acrescenta que, devido 

à pandemia, à situação interna-
cional e aos problemas climáti-
cos, os quais somados têm ge-
rado crises na área de produção 
de alimentos, o CNMA quer con-
tribuir para posicionar o Brasil 
como potência agroalimentar e 
agroambiental do mundo.

“Aqui é onde temos condição 
de dobrar, triplicar ou até qua-
druplicar o tamanho da oferta 
de alimentos para o Brasil e para 
o mundo. Precisamos assumir 
essa posição de real potência 
agroalimentar e agroambiental 
e faremos isso com uma visão 
de missão planetária de um país 
que foi formado pela mistura de 
todas as raças do mundo, num 
ambiente tropical onde há 40 
anos ninguém acreditava que 
poderia se tornar um gigantesco 
produtor de alimentos, de ener-
gia, agroenergia, fibras e, inclusi-

ve, biogás e biometano, gerados 
a partir de dejetos de resíduos 
da própria atividade do agrone-
gócio”, detalha o professor.

Além disso, o CNMA tam-
bém terá uma visão para o con-
tinente latino americano, como 
uma grande potência de desen-
volvimento de oportunidades, ci-
ência e negócios. “Está na hora 
de nos aproximarmos e nos rela-
cionarmos de forma mais estrei-
ta ao que já estamos fazendo”, 
ressalta Tejon.

“Estamos preparando para 
esse ano um Congresso ainda 
mais especial, com temas de 
relevância para o atual cenário 
da mulher do setor, que hoje já 
assumiu seu papel de protago-
nista e busca cada vez mais ca-
pacitação para assumir o papel 
de liderança e de decisão dentro 
e fora da porteira”, declara a 
Show Manager do evento Caro-
lina Gama.

Para inscrições ao Congresso 
Nacional das Mulheres do Agro-
negócio acesse o site https://www.
mulheresdoagro.com.br/.

Adaptada para responder 
a diversas necessidades, a 
transferência de embriões, 

largamente utilizada por sele-
cionadores de Angus, é cada vez 
mais procurada, resultando no 
barateamento da operação nas 
fazendas. A transferência de em-
briões é uma técnica que chama 
a atenção de cada vez mais pe-
cuaristas. Atraídos pela opor-
tunidade de acelerar o progres-
so genético dos seus rebanhos, 
produtores de todo o País vêm 
investindo nessa tecnologia. Uma 
das líderes do mercado de gené-
tica, a ABS está acompanhando 
o crescimento da demanda por 
embriões, seguindo uma estraté-
gia de expansão que está levando 
o acesso à técnica para cada vez 
mais criadores.

Mas todo cuidado é pouco
Entretanto o gerente de Fo-

mento da Associação Brasileira 
de Angus. Mateus Pivato, adver-
te que a escolha se dá na seleção 
genética dos animais utilizados 
para a formação do embrião. “A 
transferência de embriões (bem 
como a FIV) é a possibilidade 
do produtor gerar mais animais 

Cresce demanda por embriões

de uma mesma fêmea superior 
num acasalamento com diferen-
tes touros, possibilitando o nas-
cimento de mais de um produto 
dessa fêmea ao ano. Assim, essa 
ferramenta, sendo bem utilizada, 
pode trazer mais velocidade no 
progresso genético, justamente 
por permitir o aumento do nú-
mero de descendentes de uma 
fêmea destacada dentro do re-
banho.

Mas o técnico da Angus ad-
verte que o produtor dever ter 
claro o foco de sua seleção para o 
uso dessa tecnologia, para que o 
progresso genético esperado seja 
atingido. 

Investimento estratégico
Na região de Mogi Mirim, 

SP, por exemplo, a empresa está 
comemorando o primeiro aniver-
sário do laboratório de embriões 
instalado na cidade, como explica 
o Supervisor de Laboratório da 
ABS em Mogi Mirim, Raphael 
Martins.

“A unidade de Mogi é uma 
demonstração da afirmativa que 
norteia toda a atuação da ABS: 
levar o melhoramento genéti-
co para as fazendas dos nossos 
clientes. A estrutura nos propor-
ciona totais condições para de-
sempenhar com excelência nosso 
potencial. Temos orgulho de dizer 

que já superamos todos os desa-
fios”, comenta o técnico.

Da mesma forma, o Gerente 
de Mercado Embriões da ABS, 
Raphael Guimarães, comemora 
o sucesso registrado pela unidade 
na cidade paulista. “O novo labo-
ratório de Mogi Mirim é equipado 
com o que há de mais moderno 
em tecnologia de embriões, com 
uma capacidade produtiva de 10 
mil embriões mensais, ou seja, 
120 mil por ano. E a unidade está 
instalada, num local estratégico 
no país, que nos permite atender a 
diversas regiões do Brasil, do Sul 
ao Nordeste, passando por parte 
do Sudeste”, explica.

Mais investimentos
E o laboratório de Mogi Mi-

rim não foi o único investimento 
da ABS. A empresa adquiriu ou-
tras duas unidades, localizadas 
em Cuiabá, MT e Sinop, MT. Des-
ta forma, a ABS já soma labora-
tórios de produção de embriões 
bovinos em quatro Estados. O re-
sultado desta iniciativa já impres-
siona: em 2021, os laboratórios 
da ABS responderam pela produ-
ção de mais de 300 mil embriões.

“O crescimento na produção 

de embriões vai ao encontro do 
crescimento da própria ABS, 
à medida que oferecemos mais 
acessibilidade à nossa tecnologia 
e produtos”, ressalta Raphael 
Martins.

Cinco gerações em uma
Os embriões ABS são desen-

volvidos com o objetivo de dis-
ponibilizar o progresso genético 
acelerado, avançando até cinco 
gerações em apenas uma. A em-
presa produz embriões em três 
modalidades: a fresco; vitrifica-
dos e Direct Transfer, ou transfe-
rência direta (DT).

O cliente ABS pode escolher 
entre diversas estratégias para 
cumprir as suas metas específi-
cas. Os embriões ABS NEO são 
criados com a genética dos tou-
ros da bateria ABS, através da 
tecnologia DT; já o IVB NEO 
proporciona embriões produzidos 
a partir da genética própria do 
rebanho do cliente. Além disso, a 
empresa também oferece o ABS 
NEO Premium: embriões de alto 
padrão, desenvolvidos a partir 
da genética exclusiva do Núcleo 
NEO de doadoras da ABS, sedia-
do em Uberaba.

Fotos: Divulgação
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E
ntre os fatores que in-
fluenciaram o mercado e 
provocaram o travamen-

to dos valores dos terneiros nas 
feiras gaúchas de outono, estão 
a falta de financiamento gover-
namental, a inflação, o atraso 
nas colheitas e o difícil cenário 
de exportação, além da seca. 
A redução dos valores em re-
lação à temporada anterior foi 
verificada pelo presidente da 
Comissão de Relacionamento 
com o Mercado do Instituto 
Desenvolve Pecuária, Ivan Fa-
ria. Segundo ele, a diminuição 
do consumo da carne bovina 
também interferiu nos preços 

Com o tema central “O 
agro do mundo para a juven-
tude do Brasil” e com a meta 
de apresentar e promover o 
conceito do empreendedoris-
mo e cooperativismo da ju-
ventude rural brasileira, será 
realizada no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo, 
SP, nos dias 26 e 27 de ou-
tubro, a 4ª edição do Youth 
Agribusiness Movement In-
ternational – YAMI. Trata-se 
de um consagrado congresso 
com programação totalmen-
te voltada aos jovens do se-
tor. “Os jovens são o futuro 
do agronegócio e, ao longo 
das últimas edições, pudemos 
confirmar o mundo de opor-
tunidades que eles possuem 
nesse setor, que se torna cada 

Jovens do agro têm encontro marcado no YAMI
dia mais essencial para o 
Brasil e para todo o plane-
ta”, afirma a show manager 
do evento, Carolina Gama. É 
o maior congresso de jovens 
do agro da América Latina e 
este ano será presencial!

Mais lucro
sustentável
Nessa edição, o evento 

pretende, por meio de suas 
palestras e debates, inserir o 
jovem no cenário de um agro-
negócio sustentável e tropi-
cal, que apresenta ainda mais 
oportunidades locais e inter-
nacionais para essa geração 
de novos profissionais rurais. 
“Essa edição do YAMI con-
tribuirá para um melhor de-
senvolvimento nas atividades 

do agronegócio que compre-
endem: ciência, digitalização, 
mecanização, agroindústrias, 
comércio, serviços, logística 
e acesso a mercados interna-
cionais, administração, lide-
rança familiar e sucessão”, 
destaca Carolina.

Com foco em impulsionar 
os jovens, o YAMI 2022 re-
força sua programação com 
players para um debate que 
ajude o setor a repensar 
e adequar seus processos, 
com o objetivo de produzir 
um resultado mais lucrativo 
e sustentável. “O novo agro 
pede talentos que saibam ge-
rar conexões e se relacionar 
com a diversidade. Por isso, 
o YAMI buscará debater e 
auxiliar o jovem a estar pre-

Terneiros: mercado difícil no outono
dos terneiros. Entre maio de 
2021 e 2022, a inflação da 
carne foi de 12,2%, segundo 
o índice IPCA-15 do IBGE. 
“A estagnação do preço do boi 
gordo se deu pelo baixo con-
sumo no mercado interno, por 
conta da inflação e os efeitos 
da pandemia”, explica Faria. 
As exportações entre estados 
seguem paradas devido à si-
milaridade de preços nas loca-
lidades e à alta incidência de 
impostos sobre animais e fre-
tes, que desencoraja os com-
pradores.

A descapitalização e a fal-
ta de custeios do Plano Safra 

2021/2022 afetam o cenário, 
além do aumento das taxas de 
juro da Cédula do Produto Ru-
ral (CPR). “Somado a isso, te-
mos o atraso nas colheitas das 
lavouras de grãos de verão, em 
função do retorno das chuvas 
e da antecipação do frio e das 
geadas, que atrasaram o de-
senvolvimento das pastagens 
de inverno”, afirma Faria.

No âmbito internacional o 
cenário é negativo. A baixa do 
dólar em relação ao real tira 
a competitividade dos produ-
tores e o valor dos fretes ma-
rítimos dificulta a exportação. 
O encarecimento do petróleo 

impossibilita que os produtos 
cheguem ao mercado interna-
cional com os preços que eram 
praticados anteriormente. “O 
nosso maior demandante de 

gado vivo, que é a Turquia, 
também sofre com os efeitos 
da pandemia, pois está com a 
economia bastante comprome-
tida”, lembra o dirigente.

parado para esse momento”, 
reforça a show manager.

Embaixadores
pelo Brasil
Novidade na edição desse 

ano, o 4º YAMI passa a con-
tar com um reforço em sua 
divulgação e abrangência no 
Brasil. O evento nomeou Sai-
le e César Farias (@jovens-
doagro), Samuka Alves (@
samukaramosalves), Aretuza 
Negri (@aretuzanegri), jo-
vens do agro para represen-
tarem o Congresso em todo o 
país ao longo desse ano.

“Nada melhor do que ter 

jovens do agro representando 
esse que é um dos maiores 
espaços de debate direciona-
do a eles no Brasil. Convida-
mos para fazer parte desse 
time de parceiros represen-
tantes da nova geração que 
estão conosco há alguns anos 
e que reforçam a importân-
cia de debater e trocar expe-
riências, com a nova geração, 
mas também com aqueles 
que fazem o agro há tanto 
tempo”, pontua Carolina.

As inscrições para a 4ª 
edição do YAMI podem ser 
feitas pelo site: https://www.
yamimovement.com.br/.Os embaixadores Samuka Alves, César e Saile Farias (ao centro) e Aretuza Negri

Fotos: Divulgação





Maio/Junho 2022 : Ano 23 : Nº 106 Angus@newS20
MELHORAMENTO GENÉTICO

Intramuscular (GIM). Nos 
últimos 15 dias da prova os 
pesquisadores vão mensurar 
a geração de metano dos ani-
mais. “Essas características, 
tanto relacionadas à eficiên-
cia alimentar como à geração 
de metano, são fundamentais 
para a seleção de animais que 
contribuam com uma pecuá-
ria cada vez mais sustentável 

O
s 24 reprodutores que 
integram a Prova de Efi-
ciência Alimentar Angus 

2022 (PEA) seguem em ava-
liação nas instalações da Em-
brapa Pecuária Sul, em Bagé, 
RS. Essa fase começou no iní-
cio de maio e a prova deve ser 
concluída na primeira semana 
de agosto. Os animais che-
garam ao local do teste com 
peso médio de 539,64 quilos e 
iniciaram a fase de avaliação 
com média de peso de 582,04 
quilos, o que equivale a um 
ganho médio total de 42,39 
quilos.

“Esses dados nos mostram 
que os exemplares estavam 
preparados para dar segmen-
to à prova e expressarem toda 
sua capacidade genética”, 
disse o gerente de Fomento 
da Associação Brasileira de 
Angus, Mateus Pivato. O tes-
te é realizado pela Angus em 
parceria com a Embrapa Pe-
cuária Sul.

Os touros, pertencentes a 

Prova de Eficiência Alimentar na reta final

16 diferentes propriedades, 
estão sendo submetidos à 
análise de Consumo e Ganho 
de Peso Residual (CGPR) e 
de características de carcaça 
como Área de Olho de Lom-
bo (AOL), Espessura de Gor-
dura Subcutânea na Picanha 
(EGP), Espessura de Gordura 
Subcutânea de Costela (EGS) 
e Percentagem de Gordura 

e, é claro, eficiente. Exempla-
res com bons dados para esses 
atributos são o futuro dos re-
banhos”, avalia Pivato.

Desempenho
acima do esperado
Para o coordenador da 

Prova de Eficiência Alimentar 
e analista da Embrapa Pecu-
ária Sul, Roberto Collares, os 
reprodutores tiveram, durante 
o período de adaptação, uma 
evolução acima da esperada, 
o que aumenta as expectati-
vas quanto ao resultado final 
da prova. “O Angus se adapta 
perfeitamente a esse manejo 
de cocho. A nossa expectativa 
é que esses animais tenham 
um ganho bastante significa-
tivo e uma evolução constan-
te e muitas vezes até acima 
do esperado”, disse o técnico, 
ressaltando os animais estão 
sendo submetidos a uma dieta 
mais intensa com o objetivo 
de mostrarem a força da sua 
genética.

A prova conta com a par-
ceria da Meat Science Consul-
toria (avaliação de ultrassom 
de carcaça) e com o apoio da 
Socil Nutrição Animal na par-
te nutricional.

Participam da prova 
exemplares da GAP Genéti-
ca e Rincon del Sarandy, de 
Uruguaiana (RS); Cabanha 
Santo Antão e Fazenda Re-
conquista, de Alegrete (RS); 
Cabanhas Santa Joana, Es-
tância Tradição, Cabanha 
Santa Amélia e Granja Man-
gueira, de Santa Vitória do 
Palmar (RS); além de Caba-
nha São Xavier, de Tupancire-
tã (RS), Cabanha Espinilho, 
de Cruz Alta (RS), Cabanha 
La Coxilha, de Cacequi (RS), 
Agropecuária Pitangueira, 
de Quevedos (RS), Cabanha 
Santa Nélia, de Jaguarão 
(RS), Fazenda da Barragem, 
de Dom Pedrito (RS), Fazen-
da Zambeze, de  São Sepé 
(RS), e AGS Agropecuária, 
de Sentinela do Sul (RS).

Foto: Divulgação/Angus
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A 
Cabanha Tellechea, de 
Sérgio Bastos Tellechea, 
de Uruguaiana, RS, e a 

Reconquista Agropecuária, de 
José Paulo Dornelles Cairoli, 
de Alegrete, RS, conquistaram 
os grandes campeonatos de 
argola da raça Angus da 19ª 
Expoutono, realizada de 11 a 
15 de maio em Uruguaiana, 
RS. Tida como prévia da Ex-
pointer, a Expoutono teve os 
julgamentos iniciados no dia 
14 de maio. O jurado argentino 
Javier de Ezcurra López elo-
giou a qualidade dos animais e 
reconheceu que especialmente 
a grande campeã da exposição, 
a vaca adulta com cria ao pé 
Tellechea 3277 Emperor (box 
30), da Cabanha Tellechea, se-
ria destaque na Feira de Paler-
mo, na Argentina, ou em qual-
quer disputa internacional da 
raça Angus.

“Essa vaca me impressio-
nou. Ela tem muita feminili-
dade, está criando bem o seu 
terneiro, tem um lindo úbere e 
andaria bem em qualquer pis-
ta”, observou o jurado. Para 
ele, tanto o grande campeão 
quanto a grande campeã se 
apresentaram muito bem. “Ti-
vemos animais com muita pu-
reza racial, bem carniceiros 
e com tamanho e biotipo que 
não servem somente para a 
pista, mas também para a pro-
dução de campo”, disse.

Tellechea e Reconquista 
venceram na Expoutono

O criador Sérgio Bastos 
Tellechea também levou o tí-
tulo de reservada de grande 
campeã Angus, com a terneira 
menor Tellechea 3897 Empe-
ror Black (box 1). O reconhe-
cimento de terceira melhor 
fêmea ficou com a vaquilhona 
menor Reconquista 3288 Ella 
Tomahawk (box 20), da par-
ceria de José Paulo Dornelles 
Cairoli, da Reconquista Agro-
pecuária, com Paulo de Cas-
tro Marques, da Casa Branca 
Agropastoril, de Silvianópolis, 
MG, e da Fazenda Reunidas 
Pansul, de Itapeva, SP.

Nos machos de argola o 
grande campeão foi o touro de 
dois anos Reconquista TE3226 
Eleito Don Carlo Rito (box 46), 
da Reconquista Agropecuária. 
Segundo Cairoli, o exemplar 
tem excelente estrutura e alto 
potencial carniceiro. O criador 

tem planos de levá-lo às pis-
tas de Esteio e depois a uma 
central para coleta de sêmen. 
“É um touro que se apronta 
com pouca ração, tem facilida-
de de engorde e condições de 
contribuir para a raça e tam-
bém para os cruzamentos que 
estão valorizados com a pro-
dução de Carne Angus”, disse 
o selecionador. O reservado de 
grande campeão nos machos 
de argola foi o touro Tellechea 
3662 Turning Point (box 43), 
de Sérgio Bastos Tellechea, da 
Cabanha Tellechea. E o tercei-
ro melhor macho da exposição 
foi o terneiro menor 4 Linhas 
Duque TEA138 Resource (box 
35), de Luiz Antônio Menezes, 
da Cabanha 4 Linhas, de Gua-
íba, RS.

Disputas acirradas
Foram inscritos para a 

mostra deste ano 48 exempla-
res Angus de argola, de dez ex-
positores, e 22 trios da raça, de 
sete expositores. A exposição, 
realizada no Parque Agrícola 
e Pastoril do município, contou 
com cinco animais de argola 
Ultrablack, de dois exposito-
res, e cinco duplas de rústicos 
da raça, de três expositores. 
O presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, acompanhou as 
disputas de pista.

“Os criadores trabalham 
pesado no preparo de seus 
animais e essa é uma opor-
tunidade de serem reconhe-
cidos. Além disso, as feiras 
são ambientes fundamentais 
para a troca de informações, 
experiências e onde os negó-
cios são fechados. Por isso, 
estamos muito contentes 
com essa retomada”, afirmou 

Grande Campeã de UruguaianaGrande Campeão de Uruguaiana

 Fotos: Carolina Jardine/Angus

Na estreia da raça Ultra-
black nas pistas da Expouto-
no, a Cabanha 4 Linhas, de 
Guaíba, RS, e a Fazenda Mis-
sioneira, do grupo Agro Otto-
ni, de Santo Antônio das Mis-
sões, RS, venceram a disputa 
de argola da 19ª Expoutono. 
Durante o julgamento, no dia 
14 de maio, o jurado argen-
tino Javier de Ezcurra López 
deu o grande campeonato 

Dzyekanski.
Além de ocorrerem de for-

ma presencial, os julgamentos 
tiveram transmissão pela TV 
El Campo (www.tvelcampo.
com.br/) e pelo canal no You-
Tube da Associação (www.
youtube.com/user/Brasilan-
gus). E assim como no ano 
passado, as disputas contaram 
com comentários técnicos do 
gerente de Fomento da Angus, 
Mateus Pivato, e do inspetor 
técnico e diretor da entida-
de, Flávio Montenegro Alves. 
“Esse modelo teve grande 
aceitação do público nas ex-
posições no período de pan-
demia e veio para ficar, pois 
fomenta a genética Angus 
e Ultrablack por diferentes 
partes do país”, disse Pivato, 
observando que nada substi-
tui a troca entre os criadores 
de forma presencial.

Missioneira e 4 Linhas brilharam na estreia da Ultrablack
para a fêmea 4 Linhas Bela 
Dona U113 Poncho. A ternei-
ra maior criada na 4 Linhas 
foi adquirida pelo criador Hé-
lio Ottoni e foi entregue du-
rante a exposição, já com um 
título inédito. O prêmio de re-
servada de grande campeã da 
exposição ficou com a fêmea 
4 Linhas Dama 33, da 4 Li-
nhas. A terceira melhor fêmea 
foi para a Fazenda Missionei-

ra com a terneira 4 Linhas 
Aurora U120 Poncho.

Nos machos, o título de 
grande campeão ficou com 
o terneiro 4 Linhas Barão 
U116 Poncho. Segundo Álva-
ro Dumoncel, administrador 
da 4 Linhas, “a demanda por 
animais Ultrablack vem cres-
cendo na propriedade uma vez 
que os criadores têm enxerga-
do o potencial da raça”.
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Realizado no dia 15 de 
maio, o julgamento de rús-
ticos da raça Ultrablack 
consagrou a genética das 
cabanhas São Xavier, de Tu-
panciretã, RS, e Rincon del 
Sarandy, de Uruguaiana, RS. 
Nos machos, o título de gran-
de campeão foi conquistado 
pela dupla do lote 5 (tatua-
gens 6148 e 6146), da qual 
saiu o melhor macho Ultra-
black da mostra, o exemplar 
de tatuagem TE6146. Os 
animais foram apresentados 

A 
Cabanha Soldera, de 
Panambi. RS, a Ca-
banha São Xavier, de 

Tupanciretã, RS, e a Caba-
nha Rincon del Sarandy, de 
Uruguaiana, RS, levaram 
os grandes campeonatos de 
rústicos da raça Angus da 
19ª Expoutono. A repre-
sentação agradou ao jurado 
argentino Javier de Ezcurra 
López, que destacou o ní-
vel dos exemplares. “Havia 
muitos lotes de alta quali-
dade. Foi uma linda exposi-
ção”, avaliou.

A Cabanha Soldera, da 
Irmãos Soldera Agropecuá-
ria, fez dobradinha nas fê-
meas Puras de Origem (PO). 
A propriedade levou o título 
de trio grande campeão com 
o lote 11 (tatuagens 20163, 
TE20061 e TE20089), de 
trio reservado de grande 
campeão com o lote 6 (tatu-
agens TE21101, TE21111 
e TE21106) e de melhor 
fêmea PO com o animal de 
tatuagem TE20061 (lote 
11). O terceiro melhor trio 
ficou com o lote 1 (tatua-
gens 1796, 1736, 1734 e 
TE1818), de Mariana Fran-
co Tellechea, da Cabanha 
Basca, de Uruguaiana, RS. 

Nos rústicos deu Soldera,
São Xavier e Rincon del Sarandy

Trio Grande Campeão de Fêmeas PO  Trio Grande Campeão de Machos PO

“A gente sempre vem para 
as exposições com o foco em 
mostrar nosso trabalho, mas 
acreditávamos no potencial 
dos nossos animais”, disse 
Dilvani Soldera (o Dídi), só-
cio-proprietário da Cabanha 
Soldera. Segundo ele alguns 
dos animais que estiveram 
em pista serão colocados à 
venda no 1º Leilão Soldera 
Portas Abertas, em agosto.

Nos machos PO, o lote 
21 (tatuagens TE3040, 
TE2977 e 2960), de Caio 
Cezar Fernandez Vianna, 
da Cabanha São Xavier, de 
Tupanciretã, RS, foi eleito 
como o trio grande campeão. 

Segundo o criador, a catego-
ria de touros 2 anos estava 
muito disputada, e a vitória 
veio no detalhe. “É muito 
importante que, na terra do 
Angus do Brasil, a gente se 
destaque. E, em uma catego-
ria pesada de machos, clas-
sificar os animais nos mos-
tra que estamos no caminho 
certo e nos deixa muito fe-
lizes por todo o trabalho da 
equipe São Xavier”, comen-
tou o criador. Os exemplares 
do trio farão parte da oferta 
do pregão anual da cabanha 
em setembro.

A Cabanha Soldera le-
vou o título de trio reser-

vado de grande campeão 
com o lote 22 (tatuagens 
TE20064, TE20081, 20170 
e TE20085), do qual saiu o 
melhor macho PO da expo-
sição, o exemplar de tatu-
agem TE20081. O terceiro 
melhor trio ficou com o lote 
20 (tatuagens 5684, 5674 e 
5616), de Susana Macedo 
Salvador e Reynaldo Titoff 
Salvador, da Cia Azul Agro-
pecuária, de Uruguaiana, 
RS.

Nas fêmeas Puras Con-
troladas (PC), o título de 
trio grande campeão ficou 
com o lote 14 (tatuagens 
0008, 0002 e 0004), da 

Cabanha Rincon Del Sa-
randy, de Uruguaiana, RS. 
A propriedade comandada 
por Claudia Indarte e pelos 
filhos Ignacio e Martin Tel-
lechea, arrematou, ainda, o 
mérito de melhor fêmea PC 
da exposição com o animal 
de tatuagem 0002 (lote 14). 
Segundo Ignacio Tellechea, 
as fêmeas devem ir à Ex-
pointer, em Esteio, RS, po-
dendo, ainda, ser ofertadas 
no remate da propriedade 
em agosto. “Tivemos uma 
excelente feira, mostrando 
que as exposições tendem a 
retomar com força”, disse o 
criador.

Grandes Campeões Rústicos Ultrablack

Melhor Macho Ultrablack da exposição

pelo criador Caio Cezar Fer-
nandez Vianna, da Cabanha 
São Xavier, de Tupanciretã, 
RS.

O reconhecimento de du-
pla reservada de grande 
campeã ficou com o lote 3 
(tatuagens 040Y e 012Y), 
de Susana Macedo Salvador 
e Reynaldo Titoff Salvador, 
da Cia Azul Agropecuá-
ria, de Uruguaiana. A ter-
ceira melhor dupla foi a do 
lote 2 (tatuagens TE1205 e 
TE1201), da Cabanha Rin-

con del Sarandy.
Nas fêmeas, o título de 

dupla grande campeã ficou 
com o lote 1 (tatuagens 
TE1204 e TE1202), da Ca-
banha Rincon del Sarandy, 
que ainda levou o mérito de 
melhor fêmea com o animal 
de tatuagem TE1202. Para 
Ignacio Tellechea, sócio-pro-
prietário da fazenda, “a raça 
Ultrablack tem um gran-
de mercado, principalmente 
para o uso em fêmeas meio-
sangue”.

 Fotos: Carolina Jardine/Angus
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O 
curso de churrasco 
“Tudo na Brasa Angus” 
foi a novidade apresen-

tada este ano pelo Programa 
Carne Angus Certificada du-
rante a Expoutono de Uru-
guaiana, RS. O curso, promo-
ção da Associação Brasileira 
de Angus e do Núcleo Angus 
Três Fronteiras, com o apoio 
do CTPEC da Unipampa, foi 
ministrado no final do dia 14 
de maio por Fernando Schi-
manoski, campeão do BBQ 
Brasil e sócio-proprietário da 
De Los Galtchos. Foram qua-
tro horas de curso, em que os 
interessados conheceram téc-
nicas e segredos para o prepa-
ro de um assado de qualidade.

Além de dicas sobre a 
escolha de cortes e como 
preparar o fogo perfeito, os 
participantes aprenderam 
técnicas de assado na par-
rilla e no espeto. Também foi 
feita a apresentação de re-
ceitas de acompanhamentos 
e sobremesas preparadas na 
brasa.

Dry Aged
“Foi uma noite de muita 

troca, aprendizado e uma ex-
periência completa ao redor 
do fogo”, descreveu Fernan-
do Schimanoski. Os alunos 
puderam degustar os prepa-
ros e também concorreram 
ao sorteio de faca e tábuas 
exclusivas. Ao final foi dis-
ponibilizado certificado aos 
participantes.

Com a missão de ensinar 
a arte do churrasco a quem 
conhece muito de parrilla e 
de assar carne na brasa, o 
mestre assador Fernando 
Schimanoski aceitou o con-
vite da Angus de ministrar 
seu curso como uma das 

Curso de churrasco foi a novidade

missões mais desafiadoras 
que já recebeu. E ele apostou 
na inovação do Dry Aged e 
no sabor de preparos à base 
de temperos frescos. E a em-
preitada foi bem sucedida, 
surpreendendo um público 
ávido por degustar Carne 
Angus Certificada guarneci-
da por tubérculos na brasa.

Além de eventos e cur-
sos pelo Brasil, o time do De 
Los Galtchos tem uma casa 
de carnes na Praça Matriz 
de Canela, RS e, em breve, 
abrirá um restaurante na 
capital gaúcha. Uma das 
atrações tanto da loja quan-
to do curso ministrado aos 
pecuaristas em Uruguaiana 
foi exatamente o Dry Aged. 
Apesar de ter ganhado es-
paço na agenda gastronô-
mica nacional nos últimos 
anos, Schimanoski mostrou 
na prática como se prepa-
ra uma peça, descartando 
áreas externas escurecidas, 
o osso e aproveitando a di-
versidade de sabores res-

guardados no interior. A 
demonstração foi feita com 
um Entrecot, preparado na 
brasa e servido aos partici-
pantes. “Essa técnica está 
entrando muito forte no 
Brasil. Só não entrou tão 
forte aqui no Sul porque 
temos muita qualidade nos 
animais”, observou.

Toque do chef
Outra atração do curso foi 

o preparo de timo com ber-
gamota, uma receita muito 
apreciada na região da Fron-
teira Oeste e preparada com 
um toque diferenciado pelo 
chef. “Consegui elaborar uma 
aula atrativa que trouxesse 
novidade. O Dry Aged gerou 
boa interação, porque a maio-
ria ainda não tinha provado”, 
relatou Schimanoski.

O encontro reuniu criado-
res, amantes da carne Angus 
e curiosos em uma noite de 
muito aprendizado e troca de 
ideias. Anfitrião do encontro, 
o presidente da Associação 
Brasileira de Angus, Nival-
do Dzyekanski, recebeu só-
cios para saborear cortes de 
Carne Angus Certificada ao 
lado da gerente do Progra-
ma Carne Angus Certificada, 
Ana Doralina Menezes.

Cortes Angus
Os participantes do cur-

so colocaram em prática a 
arte do assado com os cor-
tes timo, entranha, assado de 
tira, picanha e denver, todos 
certificados pela Angus e 
produzidos pelo Frigorífico 
Silva, de Santa Maria, RS. 
Como acompanhamentos 
foram preparados vegetais 
na grelha, além de bananas 
assadas e crepes de doce de 
leite para a sobremesa.

Ana Doralina Menezes des-

tacou que esta foi uma opor-
tunidade de atrair o público 
e chamar a atenção para a 
Carne Angus Certificada nes-
ta retomada das exposições 
pós-pandemia, de forma pre-
sencial. “É necessário estar-
mos junto dos produtores, dos 
consumidores e de todos os 
demais elos, mostrando e con-
tribuindo com conhecimentos 
sobre a arte do churrasco. E, 
é claro, fomentando a carne 
com o selo de certificação An-
gus”, enfatizou a dirigente.

Segundo o professor e co-
ordenador do CTPEC, Ricar-
do Pedroso Oaigen, assados 
gourmets como os preparados 
com a Carne Angus Certifica-
da têm atraído cada vez mais 
consumidores. “Ter na Expou-
tono de Uruguaiana um curso 
de churrasco  esses cortes pre-
mium é super importante não 
só para quem é do agro, mas 
para a sociedade em geral, 
porque essa febre do churras-
co gourmetizado é moda que 
veio para ficar”, acrescentou, 
ressaltando o sucesso do even-
to. O curso contou também 
com a parceria da Genex e da 
Socil.

Além de dicas sobre a escolha 
de cortes e preparo do fogo, 
os participantes aprenderam 
técnicas de parrilla e espeto

Foto: Carolina Jardine/Angus
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O 
leilão Olhos no Futuro, 
realizado no dia 17 de 
maio no formato vir-

tual pela Estância Guarita, 
de Alex Fonseca, de Alegre-
te, RS, totalizou R$ 549,3 
mil, com a comercialização 
de 39 animais de diferentes 
raças, com pista limpa para 
a Angus. A venda de cinco 
exemplares da raça de 18 
meses de idade garantiu mé-
dia de R$ 12,5 mil para os 
machos e de R$ 12 mil para 
as fêmeas. A propriedade 
ainda arrematou R$ 25 mil 
com a comercialização de 
mil doses de sêmen de re-
produtores Angus.

Os destaques em Angus 
foram o Angus Guarita 1045 

O Leilão Virtual Genética Reconquista, realizado dia 28 de 
abril, movimentou R$ 2.351.950,00, com a comercialização de 
512 animais. A raça Angus respondeu por R$ 2.255.700,00 do 
faturamento. O destaque foi a venda de 100% dos 493 terneiros 
e novilhos de ponta ofertados. A média do quilo/vivo dos novilhos 
ficou em R$ 12,35 e dos terneiros, em R$ 15,21. Ao todo, o lei-
lão de gado comercial movimentou R$ 2.098.950,00, resultado 
bem avaliado pelo proprietário da Fazenda Reconquista, de Ale-
grete, RS, criador José Paulo Cairoli.

O leilão também negociou 19 touros a uma média de R$ 
13.315,00, perfazendo um total de R$ 253.000,00. Os 11 tou-
ros Angus somaram R$ 156.750,00, atingindo média para a 
raça de R$ 14.250,00.

O Leilão Angus Joias da 
Renascença, realizado no 
formato virtual no dia 31 de 
maio, fixou média de R$ 15,6 
mil para fêmeas da raça An-
gus e de R$ 18,6 mil para 
terneiras da raça Ultrablack, 
contando com compradores 
de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul. O faturamento 
foi de R$ 467,1 mil para a co-
mercialização de 31 animais 

Com média para os 28 touros de R$ 18 mil e de R$ 12 mil 
para as oito novilhas Angus, foi de pista limpa o leilão da Angus 
Limoeiro, realizado em 25 de junho em Cadói, PR.

Para a criadora Vânia Elisabeth de Melo, os exemplares 
tiveram bons resultados por conta da expressiva avaliação no 
Promebo e Clarifide. “Ofertamos animais com racial bonito, ge-
nética impecável e um ultrassom de carcaça com destaque para 
picanha e marmoreiro”, explicou a selecionadora.

Destaque para a novilha Angus Limoeiro 215 (lote 30), ven-
dida por R$ 22 mil para o criador Renato Zancanaro, da Angus 
Rio da Paz, de Cascavel, PR. O touro tatuagem 268 TE (lote 
14) foi o destaque entre os machos, vendido por R$ 21 mil, para 
Dener Oliveira Lacerda, de Cândido de Abreu, PR.

Para Vânia, os resultados foram excelentes e resultam de um 
manejo diferenciado. “A Angus Limoeiro se preocupa muito com 
o bem-estar dos exemplares. Por isso, investimos na qualidade do 
pasto, na oferta de água e na suplementação de primeira”, disse. 
O remate foi realizado pela Gralha Azul Leilões e o martelo foi 
comandado por Max Ted Teixeira.

Na primeira etapa de seu 
10º Leilão de Touros, reali-
zada na segunda quinzena de 
junho, a Fazenda 3 Marias, 
de Dorival Borga, em Videi-
ra, SC, comercializou toda a 
oferta de 21 animais Puros 
de Origem, alcançando fatu-
ramento de R$ 467.100,00. 
A média para os 14 exempla-
res da raça Angus foi de R$ 
22.145,00, valor dentro das 

Olhos no Futuro 
fatura R$ 549,3 mil

e o Angus Guarita 1074. Os 
touros foram arrematados 
por R$ 12 mil cada, por 
Jackson Oscar Michaut, de 
Santa Catarina, SC. O leilão 
também contou com com-
pradores do Rio Grande do 
Sul, de São Paulo, do Mato 
Grosso e do Mato Grosso do 
Sul. 

No dia 7 de setembro a 

propriedade pro-
moverá o remate 
Produção Guarita, 
com transmissão 
pelo Canal do Cria-
dor, Lance Rural 
e Remate Web, a 
cargo da Parceria 
Leilões e Programa 
Leilões, com Fábio 

Crespo no martelo. Na oca-
sião, serão ofertados ani-
mais prontos para trabalhar 
na primavera e no verão. 
Serão colocados em pista 
60 touros, sendo 30 da raça 
Angus, além de importantes 
vacas que formaram a base 
do plantel da Guarita, sendo 
aproximadamente 50 Angus, 
e prenhezes.

No Joias da Renascença, média de
R$ 15,6 mil para fêmeas Angus

das duas raças.
Os destaques na raça An-

gus ficaram para duas fêmeas: 
Renascença 852 POV (lote 
22) e Renascença 876 POV 

(lote 23). Ambas foram arre-
matados por R$ 21 mil cada 
uma pelo criador Vilmar Tor-
men, da Linha Boa Esperança, 
de Campos Novos, SC. 

O pregão foi promovido 
pela Fazenda Renascença, de 
Vargem, SC, de propriedade 
do criador Nelson Antonio 
Serpa. Para ele, o resultado 
confirma o bom momento vi-
vido pela raça.

Vendas de R$ 467,1 mil
no leilão 3 Marias

expectativas, de acordo com 
o gerente da fazenda, Gerson 
Clemente Pereira da Silva.

Vendido por R$ 
37.500,00 o reprodutor Lyle 
IA 755 da 3 Marias-Serru-
cho foi um dos destaques do 
pregão. O animal arremata-
do pelo criador Daniel Brajal 
Veiga, de Guaíba, RS.Outro 
destaque foi o touro Lago 
IA 735 da 3 Marias-Sultan, 
vendido por R$ 25.500,00 
para Clovis Varaschin, de 
Pato Branco, PR.

Leilão Genética Reconquista 
negociou R$ 2,35 milhões

Touros por R$ 18 mil
no leilão Angus Limoeiro

 Fotos: Divulgação
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N
o dia 15 de junho o 
Brasil celebrou, pela 
primeira vez, o Dia 

Nacional da Agricultura 
Irrigada. A data, propos-
ta em 2021 por meio da 
PL2975/2021, visa desta-
car a importância das tec-
nologias de irrigação para 
o agronegócio. A data foi 
escolhida estrategicamen-
te por estar próxima ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente e 
por estar no início do perío-
do seco em grande parte das 
regiões brasileiras, quando a 
produção de alimentos é to-
talmente dependente da irri-
gação. Em especial, o marco 
salienta a contribuição dos 
irrigantes para a garantia da 
segurança alimentar mundial 
juntamente com a produção 
de forma sustentável.

As possibilidades trazidas 
pela utilização da irrigação 
na agricultura vão muito 
além da geração de mais 
lucro e rentabilidade para 
o produtor. A irrigação per-
mite que uma mesma área 
alcance um crescimento de 
até 30% em produtividade, 
além de viabilizar uma safra 
a mais por ano com as mes-
mas culturas. O uso aplicado 
da tecnologia sem dúvida é o 
caminho mais eficiente e im-
pactante para a missão mais 
importante do agronegócio: 
atender à demanda global de 
produção de alimentos, que é 
cada vez maior.

Até o ano de 2050, se-
gundo a Organização das 
Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura 
(FAO), o mundo contará 
com, aproximadamente, 9 bi-
lhões de habitantes, o que irá 
demandar um aumento na 
oferta de alimentos em cer-
ca de 60%. Para manter o 
ritmo de produção no campo 
e atender essa disparada na 
demanda, a irrigação esta-
belece seu protagonismo, em 
especial na América Latina 
– uma área importantíssima, 
considerada como o celeiro 

Irrigar para produzir mais e melhor

produtivo do mundo.
Produzir mais
sem desmatar
O Brasil, como o prin-

cipal player da região, tem 
uma área já aberta para 
agricultura. Não é necessá-
rio desmatar para produzir 
mais. Com a introdução da 
irrigação, é possível vertica-
lizar a produção com o uso 
da mesma área, o que pos-
sibilita fazer mais etapas. 
Estamos falando de uma 
agricultura tropical, que é 
diferente de qualquer lugar 
do mundo e que nos permite 
trabalhar com cinco safras 
em dois anos. Em nenhum 
outro lugar do mundo se 
consegue fazer isso. Temos o 
clima favorável, os insumos e 
a tecnologia para conseguir. 
Então, intensificar a produ-

ção numa área já aberta só é 
possível aqui na América La-
tina, com o uso correto das 
técnicas de irrigação.

Temos no país apenas 8% 
da produção agrícola irriga-
da, sendo que a média mun-
dial é de 20%. Outros players 
latinos seguem o mesmo rit-
mo e atraem os olhos mun-
diais como importantes áreas 
para receberem tecnologia e 
contribuir para a garantia da 
segurança alimentar do mun-
do, como o Paraguai, a Bolí-
via, a Colômbia, o México e a 
Nicarágua. 

Gota-a-Gota
Subterrânea
A Irrigação por goteja-

mento (enterrado) subsuper-
ficial tem benefícios de longo 
prazo, com maior produtivi-

dade, economia significativa 
de água, mão de obra e de 
fertilizantes, menos ervas 
daninhas, sistema radicular 
mais bem desenvolvido e me-
nos doenças nas plantas; um 
alto retorno ao investimento 
com custos operacionais me-
nores e maior receita, pro-
porcionando fluxo de caixa 
vantajoso ao produtor.

Com décadas de experiên-
cia acumulada em projetar, 
instalar e manter projetos de 
Irrigação por gotejamento 
(Rega gota-a-gota) subsu-
perficial em todo o mundo, 
oferecendo a soluções com-
pletas (incluindo tubo gote-
jador, filtragem, automação e 
fertirrigação), a Rivulis pode 
responder a todas as pergun-
tas e oferecer a solução de 
Irrigação subsuperficial (Ir-
rigação Subterrânea) certa 
para as suas demandas.

“Irrigação traz mais efi-
ciência na produção de ali-
mentos, sejam eles grãos, 
leite ou carne. Isto porque 
reduz a necessidade de área 
para plantio ou criação tor-
nando a atividade mais ren-
tável e, inclusive, sustentável 
ambientalmente porque o 
produtor não precisa abrir 
novas áreas para ter mais 
produção”, afirma o diretor 
geral da Rivulis, Guilherme 
Souza. A empresa é uma das 
líderes em tecnologia de mi-
croirrigação técnica que pro-
porciona economia significa-
tiva de água, mão de obra e 
de fertilizantes, menos ervas 
daninhas, sistema radicu-
lar mais bem desenvolvido e 
menos doenças nas plantas; 
um alto retorno ao investi-
mento com custos operacio-
nais menores e maior recei-
ta, proporcionando fluxo de 
caixa vantajoso ao produtor. 
Souza acrescenta que his-
toricamente as civilizações 
que viveram nas regiões ári-
das do planeta, sempre bus-
caram métodos de ter água 
para suas plantas, animais e 
consumo. “Em vários lugares 

se encontram aquedutos an-
tigos. Isto é prova que estas 
civilizações já viam a impor-
tância da irrigação para pro-
duzir alimentos e é isto que 
precisamos difundir cada vez 
mais, mais irrigação, mais 
alimentos.

O impacto
no futuro
Só no Brasil, a previsão 

para a produção de grãos em 
2021 foi de 253 milhões de 
toneladas. Em 10 anos, a ex-
pectativa é que esse volume 
aumente cerca de 50%. Esse 
crescimento leva em conside-
ração o crescimento médio 
da irrigação no país, que, só 
no ano passado, ficou em tor-
no de 19%, mas que poderia 
ser muito maior.

Atualmente, no Brasil, 
são cerca de 8,2 milhões de 
hectares irrigados. E, nes-
te ritmo, chegaremos em 
2040 com uma área irriga-
da de 12,4 milhões de hec-
tares. Mas, de acordo com a 
Agência Nacional de Águas 
(ANA), o potencial de expan-
são da irrigação no Brasil é 
muito maior do que isso e, 
tranquilamente, neste mesmo 
período, a área total irrigada 
pode crescer mais de 76%, 
com 66% de uso da água 
com maior eficiência.

“Isso pode acontecer se 
aumentarmos a capacidade 
produtiva das fábricas de 
equipamentos para irrigação 
e também alinharmos com a 
disponibilização de linhas de 
crédito, para que o agricultor 
possa fazer esse investimen-
to. Aí, com certeza, vamos 
ter um incremento direto 
na capacidade produtiva do 
país e na disponibilização de 
alimentos”, afirma, Vinícius 
Melo, diretor comercial da 
Valley Irrigation, concluindo 
que “este é o caminho para 
crescermos de forma sus-
tentável, com os mesmos re-
cursos, e, consequentemente, 
aumentando a segurança ali-
mentar da população”.

A irrigação subterrânea gota-a-
gota garante economia de água 
e benefícios de longo prazo, 
além de farta produção verde

 Fotos: Divulgação
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Quando se diz que, nos 
tempos atuais, o em-
preendedor precisa 

ter uma visão de negócios 
mais apurada, isto é, tra-
tar a sua atividade de modo 
profissional e ser um ad-
ministrador atento às de-
mandas do mercado; este 
é o exemplo do seleciona-
dor Ricardo Fernandes, 42 
anos de idade, nascido na 
cidade de Entre Rios, oeste 
do Paraná que, juntamente 
com a sua esposa, Gisele 
Remlinger Fernandes, to-
cam em frente a empresa 
Fazenda Limeira (Angus 
da Limeira),  localizada no 
município de Pinhão, PR, 
região com características 
de colonização alemã. O ca-
sal tem duas filhas, Sarah 
e Laura Remlinger Fernan-
des.

O começo
A data é 2016, quando 

os administradores, já co-
nhecedores da qualidade da 
raça Angus, decidem partir 
para um projeto de desen-
volvimento desta raça em 
sua propriedade. “Estamos 

utilizando o que há de mais 
moderno para a produção 
e seleção dos animais”, diz 
Fernandes, quando infor-
ma sobre o uso de tecno-
logias como a FIV e IATF 
como recursos para dar 
mais velocidade e precisão 
na seleção. O resultado é 
a produção de animais que 
produzem uma carne de 
qualidade superior. 

O “pulo do gato”, além 
da escolha de uma raça 
onde a genética permite pre-
cocidade e, consequente, rá-
pida terminação, conforme 
Fernandes é a utilização da 
técnica de integração da la-
voura e pecuária (ILP), jus-
tamente porque os animais 
são criados em área com 
desafios climáticos (muito 
calor) e geográficos (ter-
reno irregular). Por isso, o 
processo de adaptabilidade 
tem exigido muito esforço 
por parte dos proprietários. 
Durante o verão os animais 
são colocados em áreas de 
pastagem perene e durante o 
inverno, graças a ILP, é ofe-
recido aos animais azevém e 
a aveia, garantindo uma boa 

alimentação. Além da sede 
na Fazenda Limeira, em Pi-
nhão, são utilizadas áreas 
da Fazenda Vaca Branca, na 
Reserva do Iguaçu e Fazen-
da Bahia, também na Re-
serva do Iguaçu e Chácara 
São Geraldo, em Entre Rios, 
todas localizadas no estado 
do Paraná.

Na fazenda são criados 
gado PO e ½ sangue no sis-
tema semi-extensivo. Sendo 
que a proposta de trabalho 
de Fernandes e Gisele é ven-
der, além de touros melho-
radores para os seus parcei-
ros, bezerros de qualidade 
selecionada. Mais adiante 
os animais já desenvolvidos 

são abatidos no frigorífico 
da Cooperaliança, um dos 
primeiros a ser certificado 
pelo Programa Carne Angus 
Certificada, da Associação 
Brasileira de Angus.

Promebo
Para oferecer qualida-

de e credibilidade aos seus 
parceiros de mercado, Fer-
nandes e sua parceira apro-
veitam todas as ferramentas 
que a Associação Brasileira 
de Angus oferece e o maior 
exemplo é o Programa de 
Melhoramento de Bovinos 
de Carne (Promebo). “Es-
tamos vinculados a estes 
procedimentos do Progra-

Angus da Limeira

ma porque entendemos que 
existe uma forte exigência 
nos métodos, seriedade e, 
pela observância destas nor-
mas os resultados têm sido 
os melhores”, ressalta Fer-
nandes.

Futuro
“Quanto mais inves-

tirmos na qualificação de 
nossa produção e seguir-
mos firmes nos propósitos 
do Programa Carne Angus 
Certificada, acreditamos 
que teremos um retorno co-
mercial sempre positivo”, 
conclui Fernandes ao se re-
ferir as perspectivas para o 
futuro do negócio.

Ricardo Fernandes: dedicação à pecuári e aposta forte na raça Angus

Fotos: Acervo particular/Divulgação
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T
echSal Seca LA 

Nesse período de 
seca, a qualidade da 

pastagem cai, por isso é es-
sencial que você ofereça um 
suplemento mineral protei-
co de qualidade para suprir 
as necessidades nutricio-
nais do seu gado e aumen-
tar a lucratividade. 

TECHSAL SECA LA
Proteinado de baixo 

consumo
Indicação de Uso: Su-

plemento mineral proteico 
de baixo consumo, pronto 
para uso, indicado para bo-
vinos de corte nas fases de 
recria e engorda a campo, 

M
esmo com dinamismo 
do agro puxando de-
senvolvimento de im-

portantes setores secundários, 
ainda há economistas ortodo-
xos

Há duas espécies de nega-
cionistas que desmerecem a 
moderna agropecuária no Bra-
sil. Uma é formada por econo-
mistas ortodoxos. Outra pela 
esquerda caviar. Ambas ofen-
dem a evolução tecnológica.

Nesse artigo, vou tratar dos 
primeiros. Depois, falo dos ide-
ólogos do atraso.

Certos economistas do sé-
culo passado, ligados ao pensa-
mento tradicional, teimam em 

Soluções lucrativas para o período seco
no período seco/inverno. 
Possui ureia protegida, mi-
neral quelatado, proteína 
verdadeira e aditivo melho-
rador de desempenho e efi-
ciência alimentar.

Diferenciais: 
- Mineralização proteica 

de baixo consumo
- Mais retorno de inves-

timento
- Melhor degradação de 

fibra potencialmente diges-
tiva

Consumo: 0,1% PV, 1 
grama para cada 1 kg de 
peso vivo. Disponibilidade 
de cocho necessário: 10 – 
12 cm/cabeça.

Assista ao vídeo come-
morativo de 80 anos da 
Socil e conheça um pouco 
mais da história de uma 
das marcas mais tradicio-
nais em nutrição animal do 
Brasil.

Link do vídeo: ht-
tps: / /www.you tube.com/
w a t c h ? v = n W N M 8 3 U j -
84&t=2s

SOMOS A DIFERENÇA. 
SOMOS REFERÊNCIA. 
SOMOS SOCIL.

E-mail: contato@socil.
com.br

Instagram: @oficialsocil
Facebook: @oficialsocil
Site: socil.com.br

O negacionismo contra o agro tecnológico
analisar o agronegócio como 
se a agricultura ainda funcio-
nasse isolada na economia. 
Chamam-na de “setor primá-
rio”. Baseados no problema 
chamado de “doença holande-
sa”, criticam a “comoditiza-
ção” da economia brasileira. 
Dizem que levará ao atraso do 
país.

Conforme relatada na li-
teratura econômica, a doença 
holandesa é definida como a 
valorização permanente da 
taxa de câmbio de um país, de-
vido à existência de vantagens 
comparativas naturais que fa-
vorecem suas exportações pri-
márias.

Chama-se “holandesa” por 
ter sido analisada, inicialmen-
te, na economia dos Países 
Baixos, onde a descoberta e 
exportação de gás natural no 
Mar do Norte apreciou o câm-
bio e prejudicou a indústria 
manufatureira do país. Isso 
ocorreu nos anos 1960.

O tempo passou, entramos 
na era tecnológica. Em pleno 
século 21, porém, os economis-
tas ortodoxos ainda utilizam a 

teoria das vantagens compara-
tivas– idealizada por David Ri-
cardo em 1817– para conde-
nar a exportação considerada 
“primária”.

Onde está o equívoco?
No fato de que a competiti-

vidade agrícola do Brasil, fren-
te ao mundo, não depende mais 
de “vantagens naturais”, mas 
sim de fortíssimos investimen-
tos realizados no processo tec-
nológico de produção do agro.

Estudos referenciados 
pelo Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada), 
Ministério da Agricultura e 
Embrapa, elaborados por es-
pecialistas como José G. Gas-
quez, José Eustáquio R. Vieira 
e Eliseu Alves, mostram que a 
tecnologia passou, há 40 anos, 
a ser a variável básica para ex-
plicar, em 60%, o crescimento 
da produção rural no Brasil; 
o fator terra caiu para 20%, 
idem o fator trabalho.

Quer dizer, resumindo a his-
tória: cada tonelada de grão, 
ou carne, ou celulose e algo-
dão, frutas ou o que for, oriun-
do do agro e exportado pelo 

país, contém tanta tecnologia 
nela embutida quanto um bem 
manufaturado. Ou muitas ve-
zes mais.

Todo um pacote tecnológico 
elevou fortemente a produtivi-
dade da agropecuária: varieda-
des de plantas geneticamente 
adaptadas aos trópicos, raças 
e cruzamentos de animais pre-
coces e super produtivos, con-
trole fitossanitário rigoroso, 
correção e fertilização do solo, 
maquinários controlados por 
GPS e gestão sustentável. A 
média de crescimento da PTF 
(Produtividade Total dos Fato-
res) foi de 3,8% a.a nos últi-
mos 20 anos.

Conclusão: é grave erro, 
conceitual e metodológico, tra-
tar os produtos da exportação 
do atual agronegócio como os 
daquela época do modelo ex-
portador de açúcar colonial ou 
do café latifundiário.

Se a indústria ficou para 
trás, o problema nada tem a 
ver com as exportações agríco-
las, mas com sua incapacidade 
de inovação tecnológica. Pre-
feriu depender de benefícios 

públicos para manter competi-
tividade. E perdeu. ...

O agro, pressionado pelos 
acordos de livre comércio da 
OMC (Organização Mundial 
do Comércio) desde a rodada 
Doha, conseguiu alterar a po-
lítica agrícola, a partir da es-
tabilidade trazida pelo Plano 
Real, e correu atrás da produ-
tividade, contando com a ajuda 
das incríveis “Embrapas” da 
vida.

Nos complexos produtivos 
atuais, onde se mescla o cam-
po com a cidade, pode-se até 
dizer que a equação histórica 
do desenvolvimento se inver-
teu: é o dinamismo do agro, 
impulsionado pelas exporta-
ções, que puxa importantes se-
tores secundários e terciários 
da economia.

A realidade está aí para 
comprovar: o agronegócio se 
tornou o melhor negócio do 
país.

OPINIÃO

Conselheiro do Conselho Científico 
Agro Sustentável (CCAS)

Por Xico 
Graziano



Angus@newS Maio/Junho 2022 : Ano 23 : Nº 106
31

PARCEIROS

Médico Veterinário, especialista em 
desenvolvimento de produto Corte da 

Genex Brasil

O
s dados de fertilidade 
para os touros de cor-
te sempre foram muito 

importantes para o merca-
do da inseminação artificial 
(IA), principalmente após 
o uso massivo da insemina-
ção artificial em tempo fixo 
(IATF). O método tradi-
cional de análise de sêmen, 
que consideracaracterísti-
cas como motilidade, vigor 
e morfologia espermática, 
nos dizem se aquele sêmen 
ou partida está ou não den-
tro dos parâmetros mínimos 
para ser liberado para os 
mais diversos usos: insemi-
nação artificial convencional 
(com observação de cio), in-
seminação artificial em tem-
po fixo(IATF), transferência 
de embriões (TE), fertiliza-
ção in vitro (FIV). 

Porém, sabe-se que o sê-
men de distintos touros, mes-
mo com os parâmetros muito 
parecidos, pode comportar-
se de maneira diferente in 
vivo, ou seja, no trato repro-
dutivo da vaca, refletindo em 
taxas de concepção variadas. 
Dessa forma, alguns méto-
dos para avaliação de ferti-
lidade de touros com sêmen 
congelado estão disponíveis 
no mercado. Na sua maioria, 
eles comparam os resulta-
dos de taxas de prenhez dos 
touros utilizados em IATF e 
relacionam com uma maior 
capacidade de concepção.

A Genex sempre teve 
em seu DNA o pioneirismo 
e vanguarda tecnológica.
Seguindo essa tradição, a 

Régua base 100 Pregcheck

Comprovação de fertilidade
Uma ferramenta para touros na Inseminação Artificial que gera mais valor para o pecuarista

empresa possui um método 
único na avaliação da fertili-
dade dos seus touros de cor-
te, chamado PregCheck™. 
A metodologia utilizada é 
baseada na já consagrada 
forma de avaliação da ferti-
lidade dos touros das raças 
leiteiras. Nos rebanhos lei-
teiros, há um uso massivo de 
inseminação artificial e de 
softwares de manejo repro-
dutivo. Combinadas, essas 
tecnologias proporcionam a 
coleta de um número enorme 
de dados com alta acurácia.

Nos rebanhos de corte 
americanos, as análises de 
fertilidade acontecem em um 
contexto um pouco diferente.
Os dados são coletados nos 
grandes rebanhos de leite dos 

EUA, quando o sêmen dos 
touros de corte éutilizado 
em vacas leiteiras de menor 
valor genético. Os diagnós-
ticos de gestação são feitos 
aos 30-40 dias e reconfirma-
dos aos 60-80 dias.Esses da-
dos alimentam os programas 
de controle reprodutivo e a 
Genex utiliza os resultados 
para avaliara fertilidade dos 
touros de corte.

Em 2019, a Genex 
Brasil,sentindo a necessida-
de de ter um programa de 
análise de desempenho dos 
seus touros e raças coletados 
no Brasil,e até mesmo tou-
ros já provados pelosistema 
americano, lançou oPreg-
Check BR. Utilizando dados 
oriundos de fazendas brasi-
leiras, usa a mesma metodo-
logia de análise e divulgação 
dos resultados dos touros do 
PregCheck™, mas aumentao 
leque e a disponibilidade de 

touros avaliados.
Para gerar o PregCheck 

BR, após os dados da IATF 
serem compilados, a análise é 
feita através de métodos es-
tatísticos para que os fatores 
ambientais que interferem 
na taxa de concepção das in-
seminações, como categoria 
da fêmea (novilha, primípa-
ra, multípara, vaca solteira), 
ECC (escore de condição 
corporal) e dias pós-parto 
entre outros, sejam isolados 
e tenhamos condições de de-
terminar se a diferença nos 

resultados de prenhez são 
realmente devido aos touros 
e não aos efeitos ambientais.

Além daposição do touro, 
acima ou abaixo da média, 
também é expressa a con-
fiabilidade da informação, 
que varia de 0 a 100. São 
publicados os resultados do 
PregCheck BR somente dos 
animais que têm no mínimo 
75% de confiabilidade. Con-
forme o touro é utilizado em 
mais serviços, espalhados 
por diferentes rebanhos, essa 
confiabilidade aumenta, dan-
do ainda mais segurança no 
seu uso. 

Sabemos o quão impor-
tante é a qualidade dos da-
dos que vêm do campo. Com 
isso em vista, um outro gran-
de diferencial do sistema 
de análise da Genex Brasil 
é que a coleta das informa-

ções é realizada através de 
um software exclusivo e dis-
ponível gratuitamente aos 
clientes e representantes da 
Genex: o ReproCheck. Com 
o programa, além do usuário 
poder gerir, fazer análises e 
comparações da sua estação 
reprodutiva, o programa nos 
proporciona uma padroniza-
ção das informações vindas 
das fazendas, pois alguns pa-
râmetros são obrigatórios e 
sinalizados como não válidos 
automaticamente.

Com um banco de dados 
de mais de 600 mil serviços 
(inseminações), divididos em 
aproximadamente 650 re-
banhos, espalhados por pra-
ticamente todos os estados 
do país e na Bolívia, mais de 
1300 touros, de várias cen-
trais do mundo, compõem a 
base de comparação. Des-
ses, cerca de 300 são An-
gus (tanto Aberdeen Angus 
quantoRed Angus).

Como utilizar o
PregCheck BR? 
Apesar de não ser uma 

DEP (Diferença esperada na 
progênie), o PregCheck BR 
tem algumas semelhanças, 
principalmente no princípio 
de confecção e utilização. Ou 
seja, os touros são compara-
dos entre si, por meio de uma 
mesma base de dados, inclu-
sive gerando a confiabilidade 
da informação. 

É um sistema de base 
100, ou seja, o valor 100 é 
a média. Cada ponto percen-
tual é equivalente a 1% de 
diferença na taxa de concep-
ção. Por exemplo, o touro A 
tem um PregCheck BR 102 
e o touro B um PregCheck 
BR de 100, se espera que o 
touro A tenha uma taxa de 

concepção 2% maior que o 
touro B, quando utilizado em 
vacas em condições reprodu-
tivas, nutricionais e sanitá-
rias equivalentes.

É importante lembrar 
que a fertilidade do sêmen 
congelado do touro na inse-
minação artificial é um dos 
fatores para se escolher um 
reprodutor. Além da fertili-
dade, as DEPssão as ferra-
mentas que nos mostram o 
potencial genético do repro-
dutor, que está totalmente 
relacionado com a capacida-
de da futura progênie em en-
tregar melhores resultados 
produtivos. Devemos sem-
pre avaliar a necessidade e 
o impacto na rentabilidade 
da fazenda quando escolhe-
mos, por exemplo, um ótimo 
reprodutor para fertilidade, 
mas com potencial genético 
para ganho de peso inferior 
e vice-versa. O ideal é procu-
rar o equilíbrio nos fatores 
que afetam a produtividade e 
rentabilidade da fazenda. 

Com a aplicação de tec-
nologias e informação, ca-
minhamos cada vez mais 
rápido para uma pecuária 
de precisão e assertividade. 
Essa é a proposta do Preg-
Check BR. Combinado com 
as demais ferramentas que 
já possuímos, conseguimos 
oferecer mais possibilidades 
ao pecuarista, atendendo as 
especificidades de seu reba-
nho, com o objetivo principal 
de desenvolver a atividade e 
gerar mais valor ao seu ne-
gócio.

O PregCheck permite comparar 
os touros por meio de uma 
mesma base de dados, gerando  
muita confiabilidade
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