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EDITORIAL

Novos desafios e encontros
C

om a proximidade do fim do ano e a chegada dos últimos meses de gestão, vem à
mente um verdadeiro filme. Ao longo de
quatro anos, foram dezenas de viagens, eventos, feiras, assados e muitos abraços. Milhares de quilômetros rodados em uma agenda
intensa de trabalho pela raça que encheu nosso time de alegria e motivação. Fizemos tudo
o que foi possível em tempos difíceis e temos
consciência de que muito mais poderia ter sido
feito se a Covid-19 não tivesse freado nossos
planos. Mas, como todo pecuarista, sabemos
que é preciso encarar os desafios de frente
e inovar. E isso a gente fez. Levamos os julgamentos para a sala de estar dos criadores,
iniciamos as avaliações genômicas, lançamos
selos de qualidade, aproximamos a associação
dos usuários da raça e abrimos novas parcerias com a indústria. Por tudo isso, chegamos

Nivaldo
Dzyekanski

ao fim dessa missão à frente da Associação
Brasileira de Angus com a sensação de dever
cumprido. Mas também com a certeza de que
ainda temos muito a fazer.
Por isso, é com muito orgulho e carinho
que deixamos a administração para que a nova
chapa assuma a entidade em 2023. É importante que os novos gestores tenham em mente
que poderão contar com o nosso apoio no que
for preciso. Porque como já dito: ainda há muito a ser feito. E essa é uma missão de todo dia,
de todo associado, de todo criador.
Afinal, a Angus é muito maior do que sua
diretoria. Ela é a força da qualidade. A união
de propósitos e do trabalho de muitos em
busca da excelência. Por isso, Angus é paixão
que não se mede e nem se abandona. Deixamos algumas sementes cultivadas: nossa área
técnica está regando projetos que devem sur-

Foto premiada
Do campo
ao fogo
e à mesa
O Chef De Betti,
cercado da boa
carne do Frigorífico
Coqueiro, durante
o Worskhop Carne
Angus, realizado
durante a Expofeira de
Pelotas. O especialista
falou e preparou com
esmero vários cortes
Angus
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leitores que apresentarem a raça Angus e o seu meio de uma forma inusitada.
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EXPEDIENTE

gir nos próximos meses assim como o Carne
Angus fomenta a produção em novas praças.
Recentemente, estivemos no interior do Rio de
Janeiro, onde pudemos ver a força de rebanhos
pretos que vêm qualificando a carne na região
de Campos dos Goytacazes. Realidade que, em
nossa gestão, também se viu em Minas Gerais
e no Norte do Brasil.
Como dito lá no já longínquo 2018, assumir a Angus foi um grande desafio, aceito de
peito aberto. Hoje, deixar a diretoria é outro
da mesma intensidade, porque levamos conosco a responsabilidade de acolher as relações
criadas, os afetos multiplicados e todo o conhecimento compartilhado.
Boa sorte e um futuro incrível para a Angus!
Nivaldo Dzyekanski
Presidente da Associação Brasileira de Angus
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A alegria do retorno
Fotos: João Morais/Angus

A 45ª Expointer, que representou o retorno pleno da participação
das pessoas a esta que é a maior feira agropecuária da América
Latina e uma das mais importantes do mundo, bateu novos
recordes. O balanço dos resultados desta edição, a primeira sem
restrições desde o início da pandemia de Covid-19, realizada no
Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, RS, de 27 de agosto
a 4 de setembro, totalizou em negócios em R$ 7.145.626.026,21,
num crescimento de 164,67% em relação a 2019, o último ano em
que a feira ocorreu com presença totalmente liberada de público.
Por Eduardo Fehn Teixeira

A

45ª Expointer, que representou o retorno
pleno da participação
das pessoas a esta que é a
maior feira agropecuária da
América Latina e uma das
mais importantes do mundo,
bateu novos recordes. O balanço dos resultados desta
edição, realizada no Parque
de Exposições Assis Brasil, em Esteio, RS, de 27 de
agosto a 4 de setembro, totalizou em negócios em R$
7.145.626.026,21,
num
crescimento de 164,67% em
relação a 2019, o último ano
em que a feira teve público.

de temas que estão sendo
desenvolvidos pela Angus na
parte técnica, do desenvolvimento genético, e foi um
grande momento onde as pessoas puderam se encontrar,
Angus em ação
“A Expointer desse ano confraternizar, trocar ideias e
marcou a retomada das expo- matar a saudade daquilo que
sições, das feiras, dos encon- estavam há tempo sem poder
tros dos criadores, tivemos fazer. Foi uma grande Excriadores novos na raça An- pointer e um grande momento
gus, boa presença de animais para a raça Angus, que prerústicos e de argola tanto em miou nossa gestão à frente da
Angus quanto de Ultrablack. entidade!”, disse o presidente
Foi o momento em que lan- da Associação Brasileira de
çamos vários trabalhos da Angus, Nivaldo Dzyekanski.
Angus como a Cartilha de
Crescimento
Sustentabilidade, os novos
em números
selos da raça Angus, tanto de
Esta Expointer mostrou
performance quanto de adaptação, uma agenda recheada no semblante das pessoas a
O número de visitantes desta
edição foi o maior registrado
até hoje, mais de 742 mil pessoas, contra 416 mil de 2019.

alegria do retorno presencial à feira. Todos os números cresceram em relação a
2019. Na pecuária, houve a
venda de 1.309 animais, totalizando R$ 11.991.364
(+42,02%).
O secretário Lopes destacou a união de forças para a
realização da feira e a valorização do produtor rural,
independentemente do seu
tamanho. “Conseguimos conjugar o nós permanentemente durante essa Expointer e
mostramos o que o Rio Grande unido pode fazer. Nossa estimativa era audaciosa, de R$
4 bilhões, e chegamos a R$ 7
bilhões. Mostramos a união
de agro, comércio, indústria,

serviços, e a potência do Rio
Grande do Sul que, como foi
dito na COP 26, é uma das
maiores diversidades produtivas do mundo. Deixamos para
a sociedade a mensagem de
que sabemos trabalhar unindo meio ambiente e produção”, sintetizou o secretário
estadual da Agricultura.
A Angus participou com
161 animais inscritos (66
exemplares de argola e 75
rústicos Angus e 12 de argola e 8 rústicos Ultrablack). E
como sempre, a Angus realizou intensa programação durante a feira. A Angus conta
com a parceria permanente da
Genex e, na Expointer 2022,
da Neogen e da Datamars.

Angus estreia casa nova
Foto: Gabriela Velloso Arquitetura + Interiores

Neste ano a casa da Angus
no Parque de Exposições Assis Brasil teve cara nova. O espaço, que desde 1973 abriga
a entidade em uma das maiores mostras agropecuárias
do país, passou por reforma
e ampliação e foi reinaugurado durante a Expointer. As
melhorias visaram garantir
ainda mais qualidade e conforto ao atendimento dos associados e do público, com
estrutura adequada de trabalho à equipe da entidade. A
inauguração da nova casa foi
realizada no dia 31 de agosto, quando também foi reali-

zada a cerimônia de entrega
de prêmios e o lançamento de
novos selos de seleção de reprodutores.
Segundo
Nivaldo
Dzyekanski, a casa Angus é
ponto de encontro de muitos
criadores, técnicos e famílias
que querem apreciar um assado com carne de qualidade
e conhecer mais sobre a raça.
“É uma obra que será aproveitada por muitos anos pelos
associados e por toda a Angus”, comentou.
Com a reforma, a área interna pode receber até 120
pessoas. O projeto teve a assi-

Presidente Nivaldo festejou o sucessos dos eventos da Angus na Expointer

natura da arquiteta Gabriela
Velloso. O pavimento superior
também foi ampliado, ganhou
um bar exclusivo e foi totalmente climatizado. O estande
contou ainda com sala para a
presidência.
“Nossa expectativa era
muito boa e foi totalmente
alcançada, com casa lotada”,
disse Cláudio Santos, que
desde 2013 comanda o restaurante em Esteio, que teve
novos pratos no cardápio. Ao
longo da exposição foram servidos mais de cinco mil quilos
de Carne Angus Certificada
do Frigorífico Silva.
>>>
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Prêmio Top Produtor Carne
A

s fazendas MFG Agropecuária, de Pereira Barreto, SP,
e Pulquéria, de São Sepé,
RS, conquistaram o prêmio Top
Produtor Carne Angus 2021. As
propriedades registraram o maior
número de animais certificados
abatidos no Programa Carne Angus Certificada no Brasil Central
e na Região Sul, respectivamente,
destacando-se na categoria Top
Produtor Brasil Central e Região
Sul. O mérito também reconheceu
o trabalho de outros 26 produtores de dez estados brasileiros nas
categorias Top Quantidade, Top
Qualidade e Top Revelação. Os
vencedores foram conhecidos oficialmente no dia 30 de agosto, em
happy hour promovido na casa da
Angus durante a Expointer.
A gerente nacional do Programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes, destacou que o
prêmio foi criado com o objetivo
de estreitar relações com os produtores que trabalham para entregar aos frigoríficos carcaças
com cada vez mais qualidade.
“A equipe do Carne Angus teve
o privilégio de conferir de perto
o que esses produtores têm feito
em suas propriedades e ficamos

Foto: 44Meia Produções

Aqui os vencedores do Top Produtor Carne Angus

surpreendidos, além da recepção
calorosa que tivemos em todas as
propriedades”.
No evento foi lançado vídeo
institucional com imagens das entregas realizadas nas propriedades vencedoras. Posteriormente,
elas serão postadas uma a uma
nas redes sociais da Angus, dando
início a série Top Produtor. “Ficamos muito contentes com o resultado que tivemos nessa primeira
edição do Top Produtor. E o nosso
objetivo é seguir enaltecendo esses produtores que dão o seu melhor para entregar uma carne de
qualidade aos consumidores, levando a raça Angus ao mercado”,
reforçou o diretor do Programa

O novo Manual de
Sustentabilidade
O lançamento do Manual
Selo Angus Sustentabilidade
deu início às ações da Angus. A publicação, resultado
de parceria com a Embrapa,
visa oferecer aos produtores
informações para maior aplicabilidade de práticas sustentáveis em diferentes sistemas
de produção. A publicação
foi apresentada no dia 29 de
agosto.
O manual dá sequência às
ações voltadas ao Protocolo
Angus Sustentabilidade, trazendo aos produtores reco-

mendações e critérios para
obtenção do Selo Angus Sustentabilidade, além de embasamento sobre o que a legislação preconiza. Lançada
em 2019, a chancela atesta
a adoção de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, rastreabilidade,
sanidade, bem-estar animal e
biossegurança em propriedades que utilizam a genética
da raça.
“A meta é capacitar os
produtores para que coloquem
em prática ações sustentáveis
e, dessa forma, conquistem o selo concedido pela Angus”,
destacou a gerente
nacional do Programa Carne Angus
Certificada,
Ana
Doralina Menezes.

Carne Angus, Milton Moraes Filho. A avaliação das propriedades
foi feita com base em dados do
Carne Angus de 1º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021.
O evento, que contou com a
presença de criadores e demais
profissionais da pecuária, foi de
muita confraternização e degustação de Carne Angus Certificada
preparada na parrilla. “Foi uma
noite memorável, onde reunimos
produtores do Programa Carne
Angus de várias regiões do país
para comemorarmos o trabalho
conjunto que resulta neste produto
de sucesso chamado Carne Angus
Certificada”, afirmou o presidente
da Angus, Nivaldo Dzyekanski.

Top Qualidade - Altanir Malheiros de Almeida, Tupanciretã, RS
Top Quantidade - Fernando Costa Beber, São Sepé, RS
Top Revelação – Emerson Schaedler, Boa Vista do Cadeado, RS
Top Qualidade - George Thaler, Treze Tilias, SC
Top Quantidade - Roberto Salvador Vigano, Campo Erê, SC
Top Qualidade - Deni Lineu Schwartz, Nova Prata do Iguaçu e Pinhão, PR
Top Quantidade - Augustinho Passaura, Turvo, PR
Top Revelação - Antidio Aleixo Lunelli, Vera Cruz do Oeste, PR
Top Qualidade - Agropecuária Vista Alegre Ltda, Presidente Bernardes, SP
Top Quantidade - Etivaldo Gomes Filho, Estrela D’Oeste, SP
Top Revelação - Jair Sposito Gabricho, Casa Branca, SP
Top Qualidade - Marcia Uehara Teruyo, Terenos, MS
Top Quantidade - Colpar Participações, Paraíso das Águas, Águas Claras e Naviraí, MS
Top Revelação - Antonio Cesar M. Vilela, Três Lagoas, MS
Top Qualidade - Elisangela Guimarães Pinto Roversi, São Pedro da Cipa, MT
Top Quantidade - Caetano Polato, Itiquira, MT
Top Revelação - Adriano Luiz Barchet, Poxoréu, MT
Top Qualidade - Sandoval Bailão Fonseca Filho, Aporé e Rio Verde, GO
Top Quantidade - Agro Ávila Agricultura e Pecuária, Jandaia, GO
Top Revelação - Clarissa Ribeiro de Oliveira Leão, Rio Verde, GO
Top Qualidade - Arnardino dos Santos Gabriel, Marianópolis do Tocantins, TO
Top Quantidade - Fazenda Real Ltda, Dininópolis do Tocantins, TO
Top Revelação - Marcos Aurélio Teixeira Sampaio, Pium, TO
Top Qualidade - Diogo Nunes Marcelino, Theobroma, RO
Top Quantidade - Jaime Maximino Bagottoli, Chupinguaia e Vilhena, RO
Top Revelação - Julio Hidemitsu Yamagishi, Ariquemes, RO
Top Quantidade - Morro Verde Participações Ltda, Rio Maria, PA
TOP BRASIL
Top Brasil Central - MFG Agropecuária, Pereira Barreto, SP
Top Região Sul - Fernando Costa Beber, São Sepé, RS

Foto: Carolina Jardine/Angus

Futuro é
das crianças

pendentemente do corte a ser
servido”, enfatizou Ana, ao lado
do coordenador de qualidade do
Carne Angus, Gabriel Beltrão. O
processo, salientou ela, traz benefícios diretos ao consumidor e
também agrega valor ao produto da pecuária e à toda cadeia
produtiva.
Após as explicações técnicas
sobre os cortes e sobre o processo produtivo da carne certificada, os expectadores foram
convidados a uma degustação. E
ao final da apresentação, foi realizada a distribuição de brindes
para quem acertasse a perguntas feitas pela equipe técnica da
Angus.

De olho no futuro da raça, que
está nas mãos das novas gerações,
a Angus reuniu no dia 29 de agosto, durante a Expointer, alunos do
3º ao 5º ano em uma verdadeira aula sobre a raça. A ideia foi
aproximar as crianças do campo
e ao mesmo tempo fomentar o conhecimento para que, lá na frente,
tornem-se médicos veterinários,
zootecnistas, pecuaristas e até
empresários do setor. Cerca de 70
estudantes da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Doutor
Borges de Medeiros, de São Leopoldo, RS, lotaram a arquibancada da pista.
O presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, ressaltou a importância de focar nos estudos desde
cedo para, no futuro, dedicar-se a
profissão de preferência. “Quando
eu era criança, não queria ir para
escola para ficar com os animais,
mas minha mãe sempre me dizia
que eu tinha que ir para que fosse
possível, quando adulto, trabalhar
com eles”, lembrou.

Carne na Vitrine
Na já tradicional Vitrine da
Carne Gaúcha deste ano a Angus mostrou o preparo do lagarto, corte do traseiro do animal
caracterizado por fibras longas
e magras e muito utilizado em
cozidos. Este e outros cortes
dos frigoríficos parceiros Silva,
Marfrig, Zimmer, Cotripal e Coqueiro, preparados pelo chef Fábio Loureiro, surpreenderam os
visitantes pelo sabor e maciez,
reafirmando a qualidade superior da carne Angus Certificada.
A gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, ressaltou os diferentes atributos
da carne Angus a uma plateia
cheia de apetite e atenta aos
ensinamentos. “Nossa missão é
aumentar a utilização da carne
Angus nos preparos culinários
e entregar um produto de qualidade ao consumidor. Esse é o
nosso diferencial, e é isso que
garante sabor destacado, inde-
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Os Grandes Campeões Angus PO
A
vitória nas fêmeas
na pista da Angus foi
para um criatório que
nunca deixou de participar
dos julgamentos da raça na
mostra. A Cabanha São Bibiano, de Antônio Martins
Bastos Filho, de Uruguaiana, RS, veio para a Expointer este ano com apenas
uma vaca e faturou o título de grande campeã com
a novilha maior São Bibiano Cab Tamarik 8218 (box
953). Segundo o criador
João Paulo Bastos Kuhn,
terceira geração à frente
da propriedade. “Essa vaca
era nossa única aposta, e
deu certo. Ela faz parte do
nosso plantel e é um dos
animais de ponta que carrega toda a tradição de nosso
criatório”, destacou. Os julgamentos foram realizados
no dia 31 de agosto, reunindo criadores de diferentes
localidades nas arquibancadas da Pista Central do
Parque Assis Brasil.
A reservada de grande
campeã foi a novilha maior
Floripana Georgia TEI485
Don Emilio TE (box 946),
da Cabanha Floripana, de
Stephany Martins Melo dos

Santos, de Urupema, SC. A
terceira melhor fêmea foi
para a vaca adulta Tellechea
3277 Emperor (box 958), da
Cabanha Tellechea, de Sérgio Bastos Tellechea, de Uruguaiana, RS.
Nos machos, a vitória
veio para a Cabanha Floripana, que, pelo segundo
ano levou o título de grande campeão da Expointer.
Nesta edição, o prêmio ficou

com o touro sênior Floripana
Don Francisco TEI435 (box
918). “É uma honra participar de uma exposição como
essa e, principalmente, ter
esse feito pelo segundo ano
seguido”, comemorou o criador Oreste Melo Júnior, que
estreou na feira em 2021
com dobradinha (venceu nos
machos e nas fêmeas). O reservado de grande campeão
é o touro dois anos Tellechea

3662 Turning Point (box
910), da Cabanha Tellechea,
de Sérgio Bastos Tellechea,
de Uruguaiana, RS. O prêmio
de terceiro melhor macho da
feira ficou com o touro jovem
Reconquista TE3226 Eleito
Don Carlo Rito (box 916),
da Cabanha Reconquista, de
José Paulo Dornelles Cairoli,
de Alegrete, RS.
Com 30 anos de visitas à
Expointer, o jurado argentino

Johnny Gutierrez declarou
que a mostra de 2022 estava mais linda do que nunca.
“A grande campeã é uma
vaca com boa profundidade,
balanço e bem feminina. No
conjunto, ela é muito boa e
tem uma linda cabeça”, avaliou. Ele ainda comentou que
o grande campeão se sobressaiu por ter uma estrutura
larga e excelente profundidade.

Fotos: João Morais/Angus

Grande Campeã Angus

Reservada de Grande Campeã Angus

Terceira Melhor Fêmea Angus

Grande Campeão Angus

Reservado de Grande Campeão Angus

Terceiro Melhor Macho Angus

Vencedores no Ultrablack de argola
A Fazenda 4 Linhas, de
Guaíba, RS, levantou os grandes títulos de argola da raça
Ultrablack na Expointer. A
cabanha venceu tanto nos machos quanto nas fêmeas. Em
parceria com o criador Erni
Bublitz, do Paraná, a propriedade de Luiz Antonio Venker
Menezes conquistou o título

Grande Campeã Ultrablack

de grande campeã da raça com
a vaca adulta 4 Linhas Dama
33 (box 1547). O mérito de
grande campeão ficou com o
terneiro maior 4 Linhas U123
D. Black (box 1536), exposto também em conjunto com
Bublitz. O julgamento ocorreu
no dia 31 de agosto, na pista
central do Parque Assis Brasil,

sob a avaliação do jurado argentino Johnny Gutierrez.
Segundo Álvaro Dumoncel,
da 4 Linhas, ganhar os grandes prêmios foi uma satisfação, mas também um desafio,
tendo em vista a qualidade
dos exemplares expostos pelas cabanhas concorrentes.
“Temos dado prioridade para

Reservada de Grande Campeã Ultrablack

as melhores vacas e os melhores touros no cruzamento
do Ultrablack. Essa raça tem
um grande futuro. Nós temos
que trabalhar com o que há de
melhor para que ela siga uma
evolução com qualidade”, disse Dumoncel.
Nas fêmeas, a Fazenda
Santa Eugênia, de João Fran-

Terceira Melhor Fêmea Ultrablack

cisco Silveira Neto, de Jaguari, RS, levou o título de reservada de grande campeã com a
terneira maior Santa Eugênia
UB 4981F (box 1542). A terceira melhor fêmea da mostra
foi a novilha menor 4 Linhas
Pérola U114 Poncho (box
1544), da Fazenda 4 Linhas,
de Guaíba (RS).
>>>

Grande Campeão Ultrablack
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Uma garantia de qualidade Novos selos de seleção

E

xigir a presença do selo do
Programa Carne Angus Certificada nas embalagens é a
garantia de qualidade ao adquirir
um corte superior. A posição foi
defendida pela gerente do Programa Carne Angus Certificada,
Ana Doralina Menezes, durante
palestra que realizou a convite da
Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária (CNA), no dia
2 de setembro, em seu estande na
Expointer 2022.
A um atento público, ela explicou como é realizado o processo
de certificação dos cortes Angus
do campo à indústria. Frisou as
exigências quanto ao acabamento das carcaças e ao manejo do
gado. “O segredo da carne Angus
é um somatório de características
que inclui a genética, o abate de
animais jovens e um grau de acabamento adequado. É isso que
nos garante um produto de alta
qualidade”, frisou, lembrando que

Foto: Carolina Jardine/Angus

o processo é auditado pela alemã
Tüv Rheinland.
Ana Doralina destacou que
além do sangue Angus, a carne
precisa ter uma cobertura de
gordura mínima que assegure
que aquela carcaça passe pela
cadeia de frio sem perder suas
qualidades. Isso porque, ao serem
resfriadas, as peças precisam de
proteção para não haver ruptura
das fibras nem perda de líquido,
fator essencial para uma experiência de maciez e suculência no
prato.

O coordenador de qualidade
do Carne Angus, Gabriel Beltrão,
lembrou que cabe ao consumidor
exigir o selo do varejo que alega
comercializar carne Angus.
Durante a palestra, Ana Doralina também falou sobre os dois
selos adicionais implementados
pelo Carne Angus. O Selo Sustentabilidade é uma certificação que
audita as propriedades quanto a
boas práticas de produção tanto em relação ao meio ambiente quanto ao bem-estar animal,
responsabilidade social, sanidade,
entre outros itens. “O homem do
campo cuida do meio ambiente.
A Angus está aqui para chancelar
esse processo”. Já o Selo Gold é
concedido a carcaças superiores
que, além de aprovadas no Carne Angus, atendem a uma régua
de exigências ainda mais elevada,
como grau de marmoreio e pH
adequado, dentro dos padrões da
USDA.

Cabanha Tellechea fatura R$ 630 mil
Único leilão de Angus na
Expointer, o Remate da Cabanha Tellechea, na noite de 31 de
agosto, com o martelo sob o comando de Pedro Bastos, faturou
R$ 630 mil entre Angus e Brangus, no espaço Food Experience,
da Iesa, no Parque Assis Brasil. A
média de Angus foi de R$ 48 mil

para machos e R$ 58 mil para
as fêmeas. Destaque para a venda da prenhez da vaca Tellechea
3277 Emperor, grande campeã
da Expoutono de Uruguaiana,
por R$ 78 mil, pagos por Marcus
Vinicius Wagner Pinto, de Santa
Maria, RS.
O remate virtual de Angus

rústicos teve oferta de 2 reprodutores pela média de R$ 17,5 mil.
Para o proprietário da cabanha, Sérgio Bastos Tellechea, as
médias alcançadas comprovaram
a excelência do trabalho que vem
sendo feito. As leiloeiras responsáveis foram Central Leilões e
Tellechea & Bastos Leilões.

Com o estande repleto de amigos, associados
e criadores, a Associação
Brasileira de Angus reinaugurou sua nova Casa
no Parque de Esteio, RS.
Foi na noite de 31 de
agosto, quando também
realizou a entrega de prêmios aos vencedores nos
julgamentos de classificação.
Nivaldo Dzyekanski ressaltou a força da raça e dos pecuaristas que com ela trabalham.
Lembrou a história de pioneirismo e crescimento do Programa Carne Angus Certificada.
“Temos o maior programa de
carne premium do Brasil, um
projeto que tem a chancela da
CNA e que é reconhecido pelo
consumidor por sua qualidade”
ressaltou.
Durante
a
solenidade,
Dzyekanski ainda apresentou
oficialmente dois novos selos
de seleção de reprodutores, desenvolvidos em parceria com a
Embrapa e que estarão indexados junto aos dados dos reprodutores no Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne
(Promebo). O Selo Adaptação
considera o grupo de reprodutores que têm percentil de até
20% para Índice Adaptação e
de até 40% para Índice Final.

O crivo leva em conta também
aqueles com percentil de até
30% para a DEP de Pelame
ao Sobreano e para a DEP de
Resistência ao Carrapato. Já no
caso do Selo Performance, os
animais têm que cumprir dentro
de sua avaliação com os critérios do recurso genético, ou seja,
estar entre os 20% superiores
para Índice Final, não ter Índice de Desmama negativo e não
ser classificado como racial 1,
ter percentil de até 20% para
Índice Bioeconômico de Carcaça e de até 40% para DEP de
Pelame ao Sobreano.
Dzyekanski aproveitou a
oportunidade para falar sobre
o processo sucessório da Associação Brasileira de Angus. Na
ocasião, informou aos sócios que
a criadora Mariana Tellechea,
de Uruguaiana, RS, apresentará
chapa para a eleição a ser reali>>>
zada no final do ano.

Vencedores da prova de Eficiência Alimentar
A Reconquista Agropecuária, de Alegrete, Zambeze, de
São Sepé, e Rincon del Sarandy, de Uruguaiana, todas do
RS, foram as vencedoras como
grupo de elite da Prova de Eficiência Alimentar para touros
Angus 2022, promovida pela
Associação Brasileira de Angus
em parceria com a Embrapa
Pecuária Sul. O touro Reconquista 3272 Candelero W.River,
da Reconquista Agropecuária,
de José Paulo Dornelles Cairoli, foi o grande campeão do
teste, com consumo residual de
-3,367 kg de ração e ganho de
peso residual de 0,654.
O exemplar vencedor da
prova ingressou nas instalações
da Embrapa Pecuária Sul, em
Bagé, RS, em abril com 562 kg,
alcançando Consumo e Ganho
de Peso Residual (CGPR) – índice geral da prova – de 2,108.
Segundo Cairoli, a genética do

touro é 100% Reconquista, o que
lhe dá um ganho importante em
um momento que se busca uma
pecuária de resultados. “Essa
característica é transmissível e é
muito importante para a raça”,
lembrou o criador. Ao todo, 28 reprodutores de 16 diferentes propriedades gaúchas participaram
da prova.
Aprimoramento da seleção
“Os criadores estão de parabéns pelo resultado do teste
e, principalmente, por buscarem
aprimorar a seleção de seus animais com base na eficiência alimentar. Esse é um grande passo
para uma pecuária cada vez mais
rentável e sustentável”, destacou
o presidente da Angus, Nivaldo
Dzyekanski.
O touro Mia 1012 Reign, da
Fazenda Zambeze, de Manuel Isaac Arrais, conquistou o segundo
lugar do grupo de elite. O exem-

plar registrou consumo alimentar
residual de -2,075 kg de ração,
ganho de peso residual de 0,719
kg e CGPR de 1,703. A terceira
colocação ficou com o reprodutor Rincon TE3785 Hulk del
Sarandy, da Cabanha Rincon del
Sarandy, de Claudia Silva e dos filhos Ignacio e Martin Tellechea. O
consumo residual do animal foi de
-0,564 e o ganho de peso residual
de 0,63 kg, alcançando CGPR de
1,018.
Emissão de metano
Segundo o coordenador da
prova e analista da Embrapa
Pecuária Sul, Roberto Collares, o teste tem como finalidade
identificar no DNA dos animais
a característica da eficiência alimentar. “O mundo de hoje busca
eficiência em todas as áreas, e na
pecuária de corte não é diferente. A relação entre o consumo e a
produção de carne tem um valor

extraordinário”, disse o técnico.
Neste ano, a prova também mensurou a emissão de metano dos
animais, que terá os resultados
divulgados em breve.
Mais com menos
Gerente de Fomento da Angus, Mateus Pivato, afirma que os
animais tiveram excelente desempenho ao longo da prova e que,
sem dúvida, são importantes ferramentas para a difusão de uma
genética melhoradora do ponto
de vista alimentar. “Os touros que
se destacaram têm alto potencial a campo, comendo menos e
ganhando mais, além de reproduzirem essa característica para
as próximas gerações, tornando
os planteis cada vez mais eficientes em termos de alimentação”,
acrescenta. Pivato reforça que a
prova foi desafiadora neste ano
em função do inverno rigoroso e
com muita ocorrência de chuva.

“Apesar das intempéries, foi
possível atingir o resultado esperado com a formação dos dados
que deverão, no futuro, gerar as
DEPs de eficiência alimentar”,
concluiu.
Outros participantes
Também participaram da
prova exemplares da GAP Genética, de Uruguaiana; Cabanha Santo Antão, de Alegrete;
Cabanhas Santa Joana, Estância Tradição, Cabanha Santa
Amélia e Granja Mangueira, de
Santa Vitória do Palmar; além
de Cabanha São Xavier, de Tupanciretã, Cabanha Espinilho,
de Cruz Alta, Cabanha La Coxilha, de Cacequi, Agropecuária
Pitangueira, de Quevedos, Cabanha Santa Nélia, de Jaguarão,
Fazenda da Barragem, de Dom
Pedrito, e AGS Agropecuária,
de Sentinela do Sul, todas do
Rio Grande do Sul.
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Os campeões rústicos Angus
C

maiores premiações nos exemplares PO, tanto nos machos,
quanto nas fêmeas. O título
de trio grande campeão nos
ventres PO ficou com o lote
11 (337, TE45 e 302). A propriedade fez dobradinha, levando ainda o trio reservado
de grande campeão com o lote
12 (326, 321 e 322). O reconhecimento de terceiro melhor
trio foi para a Estância Três
Marias, de Francisco Azambuja Amaral, de Santa Vitória
do Palmar, RS, com o lote 10
(TE164, TE156 e TE140). A
melhor fêmea PO foi a novilha
maior Recalada 302 Renown
1800, pertencente ao lote 11,
da Cabanha Recalada.
A propriedade de Capão do

Leão ainda venceu nos machos
PO. O trio grande campeão da
Expointer 2022 é o do lote
21 (329, 310 e 303). O título de trio reservado de grande
campeão também ficou com a
Recalada, com o lote 20 (363,
TE46 e TE49). O prêmio de
terceiro melhor trio foi obtido pela Fazenda Angus da
Limeira, de Gisele Remlinger
Fernandes, de Pinhão, PR. A
cabanha, que participou pela
primeira vez das disputas em
Esteio, levou o prêmio com
o lote 17 (TE387, TE309,
TE303 e TE393). O melhor
macho PO da mostra foi o touro de dois anos Recalada 303
Courage TEI 2494, integrante
do lote 21, da Recalada.

Caminho correto
com avaliação genética
Para o selecionador Fábio
Ruivo, voltar à Expointer com
a grande presença do público
e de trios extremamente qualificados e, ainda, conquistar
esses títulos, foi uma grande
satisfação. “Mostra que estamos trilhando o caminho correto. Trabalhamos em cima de
avaliação genética, mas sempre procurando preservar padrão racial. A gente busca selecionar animais bonitos, mas
jamais trazer exemplares para
pista que não tenham bons
índices de avaliação genética.
Tentando trazer esse equilíbrio, nós fomos extremamente
felizes”.

Trio Grande Campeão Fêmeas PO

Trio Reservado Grande Campeão
Fêmeas PO

Terceiro Melhor Trio Fêmeas PO

Melhor Fêmea PO

Trio Grande Campeão Machos PO

Trio Reservado Grande Campeão
Machos PO

Terceiro Melhor Trio Machos PO

Melhor Macho PO

om arquibancadas lotadas, a Cabanha Recalada, de Capão do Leão, e
a Estância Tradição, de Santa
Vitória do Palmar, ambas do
RS, conquistaram os grandes
campeonatos de rústicos da
raça Angus na Expointer. O
julgamento, conduzido pelo argentino Johnny Gutierrez, foi
realizado no dia 30 de agosto. “Estou muito contente em
voltar a Esteio. Tivemos aqui
um evento distinto, com julgamento de rústicos, onde vejo
todos criadores com animais
de muito bom nível”, avaliou
Gutierrez.
A Cabanha Recalada, de
Fábio Langlois Ruivo, destacou-se em pista ao vencer as

Nos machos PC, a Estância Tradição, da Parceria Rotta Assis, de Santa Vitória do
Palmar, RS, levou o grande
campeonato com os animais
do lote 25 (2722, 2712, 2715
e 2711). A propriedade conquistou o prêmio de melhor
macho PC da mostra com o
touro de dois anos Tradição
2712. “Ganhar esse campeonato é muito importante, ainda mais junto com essa turma
jovem que vem da estância. É
uma forma de incentivá-los”,
reforçou o criador Rogério
Rotta Assis. Ele acompanhou
o julgamento ao lado da família, que vem fazendo um trabalho de sucessão na propriedade.

Fotos João Morais/Angus

Melhor Macho PC

Trio Grande Campeão Machos PC

As vitórias nos rústicos Ultrablack
Vieram de Uruguaiana, RS,
os grandes campeonatos de
rústicos da raça Ultrablack na
Expointer. A Cabanha Rincon
del Sarandy, em parceria com a
Commar BR Agropecuária, de
Votuporanga, SP, levou o grande prêmio nas fêmeas com os
animais do lote 3 (TE1204 e
TE1202). Nos machos, a propriedade comandada por Claudia Indarte Silva e pelos filhos
Ignacio e Martin Tellechea venceu com os exemplares do lote 4
(TE1205 e TE1201), expostos
em conjunto com o Rancho 16,
de Paulo Frontin, PR.
A melhor fêmea Ultrablack
da exposição foi a vaquilhona

menor Rincon TE1202 Lotus
del Sarandy, pertencente ao lote
3, da parceria entre a Rincon
Del Sarandy e a Commar BR
Agropecuária. O melhor macho
da mostra foi o touro júnior Rincon TE1205 Lotus del Sarandy,
integrante do lote 4, parceria da
Rincon com o Rancho 16.
Segundo o criador Ignacio

Tellechea, o resultado é reflexo
do trabalho de seleção iniciado
pela cabanha há quatro anos,
logo que a raça chegou ao Brasil. “O touro Ultrablack é ideal
para ser usado em fêmeas meiosangue Angus e, com o crescimento da raça, entendemos que
teríamos que avançar gerações
e fixar características. É uma

satisfação receber esses títulos,
pois estamos fazendo Ultrablack em cima das nossas melhores
doadoras Angus e Brangus”, disse o criador.
Nas fêmeas, a dupla reservada de grande campeã foi a do
lote 1 (4982 e 4984), da Fazenda Santa Eugênia, de João
Francisco da Silveira Neto, de

Jaguari, RS. A propriedade ainda arrematou o título de terceira melhor dupla com o lote 2
(4988 e 4987).
>>>

Dupla Grande Campeã Fêmeas UB

Dupla Reservada GC Fêmeas UB

Terceira Melhor Dupla Fêmeas UB

Melhor Fêmea UB
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Desafios da gestão e da sucessão
A profissionalização nas fazendas é o único caminho para a pecuária do futuro
Foto: João Morais/Angus

quanto mais cedo este processo
for iniciado, maior a chance de
sucesso!
s novas ferramentas de
O advogado Ricardo Gongestão, os conceitos moçalves, CEO da Affectum, assidernos de seleção genétinalou que não é por acaso que
ca, um olhar diferenciado para
as propriedades rurais estão
o consumidor final e a sucessão
adotando práticas muito usuais
familiar dominaram as palesno mundo corporativo, como o
tras e debates do Fórum Angus
modelo de liderança. “O granATM Agro: a evolução da pede trabalho consiste em tentar
cuária, promovido pela Assoconstruir um modelo que funciação Brasileira de Angus, em
cione para a família e que os
parceria com a Affectum Coninteresses comuns se sobressultoria, durante a Expointer
saiam aos eventuais conflitos”.
2022. Profissionais do setor e
Se apenas 5% das empresas
dirigentes da Angus abordaram
conseguem chegar à terceira
temas que vão dominar o cenágeração no comando, isto se
rio do País nos próximos anos.
deve, principalmente, à falta de
“Fala-se que até 2030 tereliderança. “É um processo que
mos que aumentar a produção
não é para todos. O grande dede carne em 40% para suprir
safio é convencer o sucedido e
a demanda nacional e interna- lientou que “além da mudança para um processo de sucessão”, ter pessoas que façam frente a
cional. Só conseguiremos este na forma de administrar as fa- explicou.
esse desafio”, disse Gonçalves.
feito se avançarmos na quali- zendas, é preciso nos prepararCasado com Ângela LinhaO presidente do Conselho
ficação da gestão, na correta mos para atender as demandas res da Silva, uma das filhas do Técnico da Angus, Márcio Susucessão familiar e na profissio- que o mercado vai nos exigir”.
patriarca Eduardo Macedo Li- dati, por sua vez, lembrou que
nalização da administração das
nhares, Kaju contou que tudo os pilares da pecuária passafazendas”, disse o presidente
começou ainda nos anos 1980, ram por forte inovação nos
Felicidade por hectare
da Angus, Nivaldo Dzyekanski,
Um belo exemplo desta quando Linhares formatou últimos anos, e um deles foi a
na abertura do evento, que teve nova tendência – da sucessão um projeto claro de sucessão, gestão, seja de processos, de
mediação da jornalista Gisele e gestão familiar profissional transformando as fazendas em pessoas e de recursos. “As faLoeblein, de Zero Hora.
– foi apresentado pelo diretor uma holding e, os herdeiros, em zendas que esquecem o planejaNesta linha, a gerente nacio- comercial da GAP Genética, sócios. “Ele se deu conta mui- mento sucessório, acabam com
nal do Programa Carne Angus João Paulo Schneider da Silva, to cedo desse processo. Para dificuldades”, assinalou. Além
Certificada, Ana Doralina Me- o Kaju, propriedade localiza- termos boas chances como su- de mostrar em gráficos a evonezes, destacou que a produção da em Uruguaiana, RS, que é cessores, primeiro o sucedido lução do rendimento dos cortes
pecuária do futuro deve ser fo- modelo na seleção e comercia- precisa ter uma cabeça aberta certificados, Sudati destacou
cada em gestão, qualidade, pro- lização de reprodutores Angus. a fim de prover esse processo as tendências para o futuro da
dutividade, rentabilidade e sus- A empresa desenvolve um pro- na sua família”. Envolve pa- raça Angus, como novas DEPs,
tentabilidade. “Foi-se o tempo tocolo de sucessão desenha- trimônio, família, negócios. É novos selos para seleção dos
em que os negócios no campo do pela própria família para preciso buscar nas consultorias animais, identificação de doeram conduzidos apenas com o manter a gestão em ordem. as soluções para os potenciais enças genéticas através da gefeeling do produtor. É preciso, Kaju definiu o parâmetro des- conflitos nestas três áreas. O nômica e edições gênicas. “As
sim, ter um negócio na ponta te processo com uma métrica consultor é um profissional edições gênicas serão o futuro
do lápis, precisa-se ter gestão. muito peculiar: a felicidade por caro, sim, mas traz enormes do melhoramento e vão contriE essa mudança no jeito de hectare. “Nada mais é do que a economias para as empresas. E buir muito para a evolução da
pensar refletiu muito no projeto vontade de uma pessoa de jundas famílias e traz a possibili- tar uma família e dizer: ‘nós só
dade de que, no futuro, não seja seremos felizes e bem sucedidos
necessário dividir as proprieda- se mantivermos todos juntos e
des rurais”. Ana Doralina sa- felizes’. E esse é o ponto inicial
Por Horst Knak

A

Foi-se o tempo de conduzir os
negócios apens pelo feeling.
Agora é preciso ter tudo na
ponta do lápis, é preciso gestão

Marcio Sudati Rodrigues

Ana Doralina Menezes

pecuária brasileira e mundial”,
opinou.
Mercado de carne
A presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Teresa Vendramini, e a CEO do Território
da Carne, Andréa Mesquita,
trouxeram as tendências do
mercado de consumo de carne
e o cenário de exportação. Andrea afirmou que os consumidores estão cada vez mais atentos
à origem dos produtos, com a
saúde e bem-estar dos animais
e, é claro, com a sustentabilidade. “A sustentabilidade está entre as principais preocupações
da geração Z”, apontou, ressaltando que essa geração é uma
das grandes responsáveis pelas
compras.
Outra preocupação é que
o vendedor da carne faz a cabeça do consumidor, mas não
consegue garantir um padrão
de qualidade. Este não é um
problema exclusivo do Brasil,
mas em muitos países líderes
mundiais. “Precisamos falar
mais com o consumidor, que
toma a decisão da compra
de um produto de qualidade.
São pessoas dispostas a pagar
mais por qualidade, que nem
sempre está disponível. Por
isso, é preciso garantir oferta
permanente com padrão de
qualidade”, disse a palestrante. Segundo ela, é fundamental ensinar o consumidor destas novas gerações – incluindo
os chamados mimizentos” – a
comer e a preparar a carne.
“Eles querem facilidades e
não podemos criar dificuldades”, assinalou.

João Paulo Schneider (Kaju)
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Elogios aos campeões de Palermo
Fotos: Divulgação

N

o mesmo ano, o touro
Mateo, de pelagem vermelha, foi campeão das
duas principais exposições de
Angus da Argentina: A Expo
Centenário, realizada em maio
no parque da rural da Grande
Buenos Aires, e na Exposição
de Palermo, realizada de 20 a
31 de Julho nas mesmas instalações. O touro, nascido em
setembro de 2019, foi apresentado pela Indio Nuevo AS,
de Alfredo Bellos, na localidade de portenha de Indio Rico.
A escolha foi objeto de elogios
do jurado Javier Ezcurra, que
valorizou toda a presença da
genética Angus da mostra,
confirmando-se como raça líder na tradicional e centenária mostra argentina.
Já o Reservado de Grande
Campeão macho foi o para
um terneiro preto apresentado

pela CabanhaTrês Marias AS,
Fideicomiso Ganadero Del Paraná e Francisco Luis Gutiérrez. O terceiro melhor macho
também foi um terneiro maior,
de pelagem negra, apresentado pela Cabanha Arandú SA.
“Foi uma fila muito interessante, do primeiro terneiro
ao último touro”, destacou
Javier Ezcurra. Segundo ele,
todos dentro do tipo buscado
na Angus, com boas cabeças,
amplos, moderados, com boa
mobilidade. Para Ezcurra, “o
grande campeão é um animal
muito correto, sem demasiada
gordura, com uma coloração
bárbara, merecendo o grande
campeonato”.
Fêmeas em destaque
Uma vaquilhona da Cabanha Don José, de Maximiliano Mmoliti, chamada de

Grande Campeã e Grande Campeão de Palermo

Bravísima, foi eleita grande
campeã de Palermo, em uma
final qualificada pelo jurado
como excepcional. Foi um título inédito deste estabelecimento, situado em La Dulce,
região de Necochea. Entretanto, esta vaquilhona havia
sido grande campeã terneira
na nacional de 2021. A Reservada de Grande Campeã
Fêmea foi o Box 400, que havia anteriormente sido eleita
melhor terneira da Exposição,

apresentada pela Cabanha
Los Figari, expositotes Cebey
Pervan, Berardi, Ojea Rullán
y Cora. Completando o trio de
exemplares top de Palermo,
a Terceira Melhor Fêmea foi o
Box 519, de Charles de Guerrero SA.
Animais jovens
O presidente da Associação
Argentina de Angus, Alfonso
Bustillo, destacou a qualidade
dos animais apresentados: É

muito bom quando alguns dos
prêmios mais importantes correspondem a terneiros, dando
uma excelente perspectiva do
futuro da raça na Argentina,
seguindo sem dúvida sendo a
raça líder no País. O jurado Javier Ezcurra destacou a qualidade dos animais apresentados
e mostrou-se emocionado ao
estrear nesta importante pista. “Estar nesta pista aos 37
anos é um presente dos céus”,
assinalou.

No Prado, supremacia Angus

Na Expo Prado, a premiação do Grande Campeão e da Grande Campeã teve a presença de representantes da Associação Brasileira de Angus

Num clima de euforia pelo
fim das restrições e abolidas as
máscaras, em decorrência da
pandemia da Covid-19, o touro
Saturno foi o Grande Campeão
da Exposição do Prado, realizada em Montevidéu, Uruguai,
entre 9 e 18 de Setembro. Em
sua edição nº 117, a Expo
Prado teve a presença da gerente da Associação Brasileira
de Angus, Katiulci Santos, e
do gerente de Fomento, Mateus Pivato, que participaram
dos julgamentos e entrega de
prêmios. O animal vencedor
foi apresentado por Frigorífico
Modelo e Sociedad Ganadera San Salvador e a roseta e
faixa foi entregue pelo presidente do Uruguai, Lacalle Pou,

arrancando vivas do criador
Santiago Fernández. Nos bastidores, comentou-se que este
touro poderia ter feito bonito
também na Expo Palermo, realizada no mês anterior.
O Reservado de Grande
Campeão, o touro Perico, também foi apresentado pela Sociedad Ganadera San Salvador,
em conjunto com San Gregorio
Ganadera. Um animal jovem,
apresentado ao pé de sua mãe
já havia sido terceiro melhor
terneiro maior, evoluindo bem
e superou as expectativas, segundo seus proprietários, dada
a concorrência muito pesada.
O terceiro melhor macho foi
para El César, um terneiro júnior de 17 meses, apresenta-

intermediária e estava muito
bem encaminhada para coisas
maiores. Por isso mesmo, ao ser
ofertada no remate da Bayucuá
no ano passado, um percentual
dela foi adquirido pelo hoje sócio Gustavo Riani.
As fêmeas vencedoras
Para o jurado Pablo ZerA grande campeã fêmea da
Expo Prado foi Raffaella, per- bino, a Grande Campeã é uma
tencente à cabanha Bayucuá vaca moderada, sólida, harmôem sociedade com Gustavo Ria- nica e sobretudo balanceada:
ni, que já havia conquistado o “A cada vez que a observava
campeonato vaquilhona maior me pedia que a premiasse”, asda raça Angus. A proprietária sinalou. Oriunda de uma linhada cabanha centenária, Ma- gem de fêmeas premiada, esta
ria Mattos, festejou a nova vaca é filha de SAV Supercharconquista do estabelecimento, ger, um touro norte-americano
muitas vezes vitorioso no Pra- de excelentes DEPs, sendo condo. Este animal já vinha sendo siderado um animal completo.
observado desde o ano passado, Zerbino elogiou o grupo de fêquando foi reservada terneira meas em julgamento pela qualido por Ertax AS, de Gabriel
Méndez e filhos. É considerado
um animal profundo, amplo,
com muita carne e que se move
muito bem.

dade genética e preparo.
A Reservada de Grande
Campeã foi também Reservada
Campeã Vaquilhona Maior, exposta por Sociedad Ganadera
San Salvador, Alois Jund y Nicolás Rush. Seus proprietários
tinham grande expectativa de
vitória, graças a uma excelente
premiação na Expo Durazno.
É também muito valorizada, já
que um dos sócios pagou US$
12 mil por 25% da fêmea. A
Terceira Melhor Fêmea e Campeã Vaca foi exposta por Agrofin SA, J. García, Rancho el 3
y Don Abraham. Em Durazno,
havia conquistado o Grande
campeonato, também sugerindo
que ficaria entre os melhores no
Prado.
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Desfile de qualidade em Pelotas
A
96ª edição da Expofeira
Pelotas foi realizada de 3
a 9 de outubro, no Parque
Ildefonso Simões Lopes, naquela cidade da metade Sul do
RS. Seguindo a tradição, a raça
Angus desenvolveu extensa programação incluindo julgamentos de classificação, workshop
Carne Angus, leilões, palestras
e evento para convidados. A

17ª Exposição de Rústicos da
raça Angus contou com a participação de 23 trios PO e PC
de nove criatórios da região em
uma disputa que já começou na
admissão, no dia 4, no Centro
de Manejo, sob a coordenação
do inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus Fábio
da Silva Azeredo.
No final do mesmo dia a

Angus e seu Programa Carne
Angus Certificada promoveram
o Workshop Carne Angus, que
destacou as tendências de mercado para a carne premium. O
evento contou com assado na
parrilla a cargo do chef Rogério De Betti.
No dia 5 foi o Dia do Angus
na exposição. A programação
iniciou com o julgamento dos

exemplares rústicos, sob o comando do jurado Luiz Walter
Ribeiro, médico veterinário e
inspetor técnico da Angus. Participaram exemplares das cabanhas Recalada, Santa Eulália,
Padroeira, Tradição, Santa Joana, Albardão, Estância Passo
Comprido e Santa Amélia. Em
evento ao meio dia aconteceu
a entrega dos prêmios da Raça

Angus.
No dia 9, último dia da Expofeira de Pelotas, a Angus e o
Núcleo Centro-Sul Angus promoveram o Curso de Seleção e
Julgamento, com palestras de
Otávio Pires Sicco, inspetor técnico da Angus, e Silvia Freitas,
superintendente da Associação
Nacional de Criadores HerdBook Collares (ANC).

Carne Angus em workshop
Pecuaristas, lideranças da
Metade Sul do RS, empresários e profissionais ligados
ao agronegócio participaram
no dia 4 de outubro, durante
a 96ª Expofeira de Pelotas,
em Pelotas, RS, do Workshop
Carne Angus. A promoção
da Associação Brasileira de
Angus, Programa Carne Angus Certificada e do Núcleo
Centro-Sul de Criadores de
Angus, com apoio do Frigorífico Coqueiro, de São Lourenço
do Sul, RS, e da MSD, marcou os avanços do mercado da
carne premium, cada vez mais
aprovada pelos consumidores
e consagrada pela diversidade
de preparos e cortes à disposição das pessoas, com aproveitamento de 100%, com
maciez, sabor e suculência incomparáveis.
Cortes na parrilla
“Há pouco tempo a carne
não tinha marca. Hoje tem
marca e tem origem”, disse
o chef e empresário Rogério De Betti, que comandou
o preparo na parrilla de um
verdadeiro desfile de cortes
de excelência, todos de carne
Angus certificada do Frigorífico Coqueiro. Segundo De
Betti, o consumidor está cada
vez mais preocupado com a
qualidade e a origem da carne,
descobrindo novos sabores e
formas de preparo. Ele também citou movimentos como o
flexitarianismo, que, diferentemente do veganismo, se caracteriza pelo consumo alternado

Foto: Divulgação/Angus

número de cabeças certificadas. Estar ao lado de pessoas
como o De Betti nos ajuda a
entender o que pensa o novo
consumidor”, enfatizou.

de proteína e vegetais sem
defesa de extremos. “Nunca
se consumiu tanta carne boa.
As pessoas não procuram
pelo peso, mas pela qualidade. Hoje, os restaurantes que
mais ‘bombam’ são os de carne”, completou De Betti.
Ele lembrou como se tornou referência em carne. De
quando começou a produzir
Dry Aged em casa e postava
imagens no Instagram. A experiência agradou amigos e
transformou-se em um projeto
de negócio. “É preciso ter fãs
que sigam sua marca porque
realmente se identificam com
ela e confiam em seu potencial”, disse.
A energia que moveu o chef
paulista é similar à que conduziu o empresário Luiz Roberto Saalfeld a dar vida ao
Frigorífico Coqueiro. De Bet-

ti ressaltou que grande parte
dos pecuaristas conhece pouco sobre o mercado de carne e
grande parte dos açougueiros
não sabe nada sobre boi. “A
hora que se começar a entender que o boi impacta na carne e que a carne depende do
boi você cria uma relação de
simbiose, de ganha-ganha”.
Sustentabilidade
A sustentabilidade da pecuária foi outro destaque do
evento. Segundo a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina
Menezes, a adoção do Selo
Sustentabilidade capitaneado
pela Angus e concedido a propriedades que adotam boas
práticas tanto do ponto de vista ambiental quanto trabalhista e social, já se transformou
numa positiva realidade. “As

Ganhos
Ressaltando os ganhos obtidos pelo Programa Carne
Angus, o presidente da Angus,
Nivaldo Dzyekanski reforçou o
excelente trabalho de certificação realizado junto ao FrigoríCarne do
fico Coqueiro, que atualmente
Frigorífico
Coqueiro foi
vem expandindo vendas para
a estrela do
outros estados brasileiros.
Workshop, sob
“Hoje vemos um melhor aprocomando do
Chef Rogério
veitamento das carcaças em
De Betti
cortes certificados. Esse é um
trabalho que a associação não
pessoas perguntam: quanto eu abre mão”, afirmou. O ganho,
vou ganhar fazendo esse pro- explicou o diretor do Progratocolo de sustentabilidade? E ma Carne Angus Certificada,
a gente sempre responde: num Milton Moraes Filho, vem de
primeiro momento nada. Mas uma produção de alto desemprecisamos comunicar o que penho, lastreada em cortes
já fazemos dentro da portei- produzidos com uma toilette
ra. Depois do reconhecimento de excelência, dignos dos merdo consumidor, virá o valor cados mais exigentes. Também
adicional agregado”, frisou participaram do encontro a
a gerente, lembrando que as presidente do Núcleo Centrobonificações pagas hoje pela Sul Angus, Claudia Ferreira
Carne Angus surgiram só após Talavera Campos, e o produtor
o crescimento da demanda Virgílio Bammann, da propriepelo produto.
dade Arvoredo, de Cachoeira
De Betti explicou desde o do Sul, RS, que entrega anipreparo do fogo até o tempo mais para abate no Programa
de cocção dos cortes Angus. Carne Angus no Coqueiro.
Ana Doralina ressaltou a imDurante o evento, a MDS
portância de encontros como ainda apresentou sua nova liesse para debater, junto aos nha de produtos para controle
criadores, as tendências de de carrapatos e outros ectoconsumo. “O Brasil evoluiu parasitas. O Workshop Carne
muito. Ganhamos em peso Angus também teve apoio da
e qualidade de carcaça e em Genex.
>>>
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Os campeões rústicos de Pelotas
A
Cabanha Recalada, de
Capão do Leão, RS, e as
estâncias Santa Amélia,
Passo Comprido e Três Marias,
de Santa Vitória do Palmar,
RS, foram as vencedoras nos
julgamentos de classificação
da 17ª Exposição de Rústicos Angus, realizados no dia
5 de outubro, durante a 96ª
Expofeira de Pelotas, em Pelotas, RS. O experiente jurado
Luiz Walter Ribeiro destacou
o mérito genético dos animais
apresentados. “Vimos um nivelamento por cima dos animais
levando em conta os dados do
Promebo”, observou ele, lembrando que nesta exposição,
100% dos animais apresentaram avaliação genética. Segundo ele, ao avaliar trios, é
sempre essencial ponderar o
equilíbrio entre esqueleto, carne e produção.
Nos machos PO, venceu o
trio do lote 14 (tatuagens 363,
TE49 e TE46), da Cabanha
Recalada, de Fábio Langlois
Ruivo. Comemorando um ano
de premiações e de vitória do
ranking de criadores, ele decla-

rou: “A gente valoriza e acompanha essa pista muito antes
de começar a criar Angus. Esta
vitória em Pelotas é especial,
porque é o coroamento de um
ano muito significativo”.
O trio reservado de grande
campeão é o do lote 15 (197,
187 e TE153), da Estância
Três Marias, de Francisco
Azambuja Amaral. O criatório
de Santa Vitória do Palmar
também conquistou o título de
melhor macho PO da exposição
com o touro de tatuagem 187,
integrante do lote 15. O terceiro
melhor trio de machos PO é o
do lote 12 (tatuagens 40, 39 e
36), da Estância Padroeira, de
José Terra Cardozo, de Santa
Vitória do Palmar, RS.
Entre os reprodutores PC, a
Cabanha Santa Amélia foi vitoriosa com os animais do lote 21
(tatuagens 0030, 0042, 0026 e
0024). “É fruto de muito trabalho, dedicação e estudo. Vencer em Pelotas é sempre muito
importante”, ressaltou a criadora Helena Rotta Pereira.
O trio reservado de grande
campeão é o do lote 20 (tatu-

Foto: Thaiane Rodrigues/Angus

agens 431, 425 e 421), pertencente à Estância Três Marias,
de Francisco Azambuja Amaral. O terceiro melhor trio é o do
lote 23 (tatuagens 2904, 2876
e 2802), da Cabanha Santa
Joana, de Ulisses Amaral, de
Santa Vitória do Palmar, RS. E
o melhor touro PC da exposição é o reprodutor de tatuagem
0026, do lote 21, da Cabanha
Santa Amélia.
Fêmeas
Dobradinha nas fêmeas
PO: o trio grande campeão
foi para as terneiras do lote
1 (tatuagens TE514, TE516
e TE484), da Estância Três
Marias, mesma proprietária
do trio reservado de grande
campeão: lote 5 (tatuagens
TE164, TE 156 e TE140).
“Competir nessa pista pesada
já é uma satisfação grande. E
conseguir tirar o grande prêmio e o de reservado, então, é
uma alegria imensa”, frisou
Francisco Azambuja Amaral. O terceiro melhor trio da
Expofeira é o do lote 7 (tatuagens 326, 322 e 321), da

Cabanha Recalada, conjunto
do qual saiu a melhor Angus
PO da Expofeira: a fêmea de
tatuagem 322.
Entre os ventres PC, a Estância Passo Comprido, de
César Augusto Hax, levou a
melhor, arrematando os dois
principais prêmios. Os animais
do lote 8 (588, 614, 592 e 567)
sagraram-se grandes campeões
e os do lote 9 (417, 385 e 384),
os reservados. A melhor fêmea
PC da Expofeira é a de tatuagem 567, pertencente ao lote 8.
Criando Angus há apenas
seis anos, a Passo Comprido
confia no avanço da raça. “A

gente vem investindo muito em
genética e trabalhando para ter
resultados positivos nas exposições”, disse o criador Júlio
César Hax, informando que as
matrizes ficarão resguardadas
na estância para manter a seleção da propriedade.
A presidente do Núcleo Angus Centro-Sul, Cláudia Talavera Campos, frisou a força da
raça na região e a presença de
criatórios tão emblemáticos na
exposição. “É uma honra e um
orgulho ver todo esse pessoal
aqui para prestigiar. Obrigado
aos criadores porque, sem eles,
nada disso seria possível”.

Pista disputada na Expofeira de Bagé

A

s propriedades Recalada,
Ouro Preto, Formosa e
Sinuelo tiveram sua genética reconhecida nas pistas da
110ª Expofeira de Bagé, nos
julgamentos que foram realizado no dia 8 de outubro, pelos
jurados Luiz Carlos Abascal,
Paulo Ricardo de Souza Dias e
por Lézia Fernández de Almeida (árbitra).
Nas fêmeas Angus PO, o
trio grande campeão foi da
Cabanha Recalada, do criador Fábio Ruivo, de Capão do
Leão, RS, e integra os ventres
do lote 2 (424, 388 e 386). O
criatório também levou o prêmio de reservado com o lote 1
(419, 402 e 393), assim como
o prêmio de melhor fêmea Angus PO, com o exemplar de tatuagem 424.
Nas fêmeas PC, a Fazenda Sinuelo, de Aceguá, RS, de
João Honório Dias, ficou com

os prêmios de trio grande campeão com os animais do lote 4
(330, 334 e 338), trio reservado de grande campeão, com
lote 5 (364, 358 e 336), e o título de melhor fêmea PC, com
o ventre de tatuagem 334.
O grande campeonato PO
coube à Fazenda Ouro Preto,
de Pedras Altas, RS, com o trio
de touros do lote 11 (1143,
1122, 1118). A PAP Lagoa
Preta, de Dom Pedrito, RS, obteve a premiação de reservado
de grande campeão com o trio
componente do lote 8 (2813,
2817 e 2831). O melhor macho PO e prêmio mérito genético ficou com o exemplar tatuagem 1143 integrante do lote
11, de propriedade da Fazenda
Ouro Preto.
Nos touros rústicos PC,
o grande prêmio foi para o
trio do lote 13 (1049, 1046
e 1043), da Estância Formo-

cou com o exemplar do lote 13, chos com o lote 16 (30 e 46) e
tatuagem 1046.
reservado de grande campeão
macho lote 20 (38 e 57). A
Ultrablack
melhor fêmea Ultrablack foi
Nos exemplares Ultrablack, a de tatuagem 72 e, o melhor
destacaram-se os animais de macho, o de tatuagem 30.
Zélio Teixeira Dias, da Fazenda
Pedras Altas, de Aceguá, RS.
Nivaldo presente
A propriedade levou o grande
O presidente da Associação
campeonato das fêmeas com Brasileira de Angus, Nivaldo
o lote 19 (71 e 72), dos ma- Dzyekanski, prestigiou o julgamento e destacou a uniformiFoto: Ricardo Moglia Pedra
dade e o equilíbrio racial dos
animais. “Vi uma pista bastante
disputada e animais que estão
totalmente dentro do perfil que a
raça busca, com dados genéticos
importantes. Os criadores estão
conduzindo muito bem o desenvolvimento da raça, unindo fenótipo com genótipo”, destacou.
Ele parabenizou a organização
do evento, ressaltando o trabalho
de José Francisco Teixeira, presidente do Núcleo de Criadores de
Angus da região.
Melhor Macho PO Tatuagem 1143: Prêmio Mérito Genético

sa, de Parceria Agropecuária
Jacintho Cantão, de Aceguá,
RS. O trio reservado também
vem do mesmo criatório com
os animais do lote 12 (1053,
1051 e 1050). O terceiro melhor trio foi o lote 14 (C296,
C42 e C27), do criador Leonildo Pötter, da Agropecuária
Quiri, de Dom Pedrito, RS. O
melhor touro PC da mostra fi-
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Três grandes vencedores em Santa Vitória

A

s propriedades Três Marias,
Tradição e Passo Comprido,
todas de Santa Vitória do
Palmar, RS, venceram os grandes
campeonatos de rústicos da 91ª
Expofeira da cidade. Comandado
no dia 21 de outubro pelo jurado
e diretor da Angus, Fábio Langlois Ruivo, o julgamento reuniu
presencialmente criadores da região e de todo o país de forma
virtual. O presidente da Angus,
Nivaldo Dzyekanski, destacou
a alegria de estar presente no
evento. “Desde que assumi a associação, estar mais próximo dos
núcleos e dos criadores era uma
das minhas metas, mas em função da pandemia ficamos dois
anos sem poder fazer essa gira”,
disse.
Nas fêmeas PO, a Estância
Três Marias, de Francisco Azambuja Amaral, de Santa Vitória do
Palmar, fez dobradinha, levando
o título de trio grande campeão
com o lote 2 (TE164, TE156
e TE140) e o de reservado de
grande campeão com o lote 1
(TE514, TE516 e TE484). A
vaca jovem 3 Marias TE140
Reign TE6683 Heavy Hitter,
integrante do trio vencedor do
grande campeonato, foi eleita a

melhor fêmea PO da exposição.
A Estância Passo Comprido,
de César Augusto Rabassa Hax,
de Santa Vitória do Palmar, levou o título de trio grande campeão entre as fêmeas PC com o
lote 5 (614, 592 e 567). O lote
3 (508, 474 e 448), da Estância
Três Marias, de Francisco Azambuja Amaral, foi o reservado de
grande campeão. O mérito de terceiro melhor trio foi conquistado
pelo lote 4 (A27, A14 e A13), da
Estância Santa Amélia, também
de Santa Vitória do Palmar. A
melhor fêmea PC da mostra foi
a novilha menor Passo Comprido
592, pertencente ao trio grande
campeão.
Nos machos PO, o lote 8
(T154, T161 e T165), da Estância Tradição, de Parceria Rotta
Assis, de Santa Vitória do Palmar,
sagrou-se como trio grande campeão da exposição. A propriedade ainda levou o terceiro melhor
trio com o lote 7 (T156, T155 e
T153). O título de reservado de
grande campeão ficou com o lote
11 (197, 193 e 187), da Estância Três Marias, de Francisco
Azambuja Amaral, propriedade
a que pertence também o melhor
macho PO da mostra: o touro de

dois anos 3 Marias 193 West River TB192 Cande.
A Estância Três Marias ainda
arrematou o mérito de trio grande campeão de machos PC com
o lote 16 (431, 425 e 421) e o
de melhor macho PC da exposição com o touro de dois anos
3 Marias 421 West River. O trio
reservado de grande campeão
foi lote 17 (525, 487 e 478), da
Estância Passo do Comprido, de
César Augusto Rabassa Hax. O
reconhecimento de terceiro melhor trio foi conquistado pelo lote
15 (2722, 2712 e 2713), da Estância Tradição.
Berço de Angus
de qualidade
Segundo o jurado, Santa Vitória é um dos berços da genética de qualidade da raça Angus
atualmente, com criatórios muito
expressivos e criadores competentes. “Julgar nessa pista é um
desafio e ao mesmo tempo um
orgulho muito grande, pois eu sei
o que ela representa em termos
de qualidade e tradição para o
cenário Angus brasileiro”, ponderou Fabio Ruivo.
A presidente do Núcleo Centro-Sul de Criadores de Angus e

Feapec Cachoeira do Sul
O jurado Thomaz Borralho
Lisboa apontou o touro PO da
Estância do Chalé, de Jorge
de Lara e outros, de Cachoeira do Sul, RS, como o grande
campeão de rústicos Angus
da 72ª Feira Agropecuária de
Cachoeira do Sul (Feapec), realizada em Cachoeira do Sul,
RS, no final de setembro. O título de Trio Grande Campeão
dos machos PO foi para o lote
1 (Y178, Y217 e Y189), com
destaque de Melhor Touro Angus PO para o animal de tatuagem Y178.
Nos machos PC, o título de
trio grande campeão foi para
a Cabanha Seival Del Toro, de
Luis Henrique Sesti, também
de Cachoeira do Sul. O Trio
Reservado de Grande Campeão
PC ficou com o lote 4 (603,
614 e 604), de Vinícius Só
Porto, da Cabanha Madrugada,
de Cachoeira do Sul, e o destaque de Melhor Touro Angus PC
ficou para o animal A54 (lote
2), de Luis Henrique Sesti.

Nos ventres Ultrablack, a
Cabanha Madrugada também
deixou sua marca. Com o trio
de lote 10 (A01, A02 e A03),
a propriedade garantiu o título
de Trio Grande Campeão Ultrablack para a casa. O animal
de tatuagem A03 ainda levou
o reconhecimento de Melhor
Vaca da raça.
Bons negócios
A pista do 18º Remate de
Reprodutores, realizado no dia
24 de setembro na 72ª Feira
Agropecuária de Cachoeira do
Sul (Feapec), fechou com faturamento de R$ 199,5 mil. As
médias foram de R$ 15,5 mil
para os touros e R$ 4,7 mil
para as fêmeas Angus e R$ 4,5
mil para as terneiras Ultrablack.No total foram vendidos 17
animais.
Um grupo de centrais fez
doação de sêmen e embriões
para serem 100% comercializados em prol do Asilo Nossa
Senhora Medianeira, de Ca-

choeira do Sul. Dos 10 lotes
ofertados, seis eram com genética Angus, o que incluía um
lote único de 3 embriões com
a garantia de duas prenhezes.
Participaram da ação as centrais ABS, Genex, Zebu Fértil,
Select Sires, CRV e Fazenda
São João (doação de embriões). No total, o remate arrecadou R$ 8,5 mil para a instituição.
O evento contou com a
participação da Cabanha Madrugada, de Vinicius Só Porto,
Estância do Chalé, de Jorge de
Lara e outros e Seival del Toro,
de Luis Henrique Sesti, todas
de Cachoeira do Sul.
Para o presidente do Núcleo Centro Angus, organizador
do remate, Luis Henrique Sesti,
o leilão seguiu a tendência dos
últimos anos ao disponibilizar
aos clientes um excelente padrão de qualidade. “Estamos
satisfeitos com o resultado e
com a participação das propriedades”, disse Sesti.

Foto: Katiulci Santos/Angus

criadora da raça, Claudia Talavera Campos, reforçou que foram
colocados em pista animais bem
apresentados e preparados. “Tivemos um julgamento excelente,
embasado e muito consistente.
Além dos fenótipos, também foram considerados os dados do
Programa de Melhoramento de
Bovinos de Carne, o Promebo.
Gostaríamos de agradecer a to-

dos os expositores pela participação e pelo trabalho de qualidade”.
O julgamento teve transmissão pela TV El Campo, narração
da gerente administrativa da Angus, Katiulci Santos e comentários do gerente de Fomento da
Angus, Mateus Pivato, e do integrante do Conselho Técnico da
entidade, Leandro Hackbart.

Trio de destaques
em Dom Pedrito
A Estância Santa Thereza, a
Cabanha da Barragem e a Agropecuária Quirí, todas de Dom
Pedrito, RS, levaram os grandes
campeonatos de rústicos da 89ª
Exposição Agropecuária de Dom
Pedrito – Farm Show. O julgamento das raças Angus e Ultrablack foi realizado no dia 19 de
outubro, no Parque de Exposições
do Sindicato Rural de Dom Pedrito e ficou a cargo do criador
Gabriel Correa de Barros. “Tivemos uma disputa acirrada, devido
à homogeneidade e à semelhança
entre os lotes. O trabalho dos proprietários foi muito bem desenvolvido, o que me permitiu enxergar o
investimento em genética”. A admissão foi realizada pelo inspetor
técnico da Angus José Nei Severo.
A Cabanha da Barragem, de
Francisco de Paula Cardoso e
Filhos, de Dom Pedrito, fez dobradinha nos machos Angus PO
levando o mérito de Trio Grande
Campeão com o lote 1 (L332,
L376 e L348) e Reservado Grande Campeão com o lote 2 (L233,
L369 e L217). A propriedade
também garantiu o título de melhor macho PO com o animal de
tatuagem L332 (lote 1).
Nos machos Angus PC, o destaque ficou com a Agropecuária

Quirí, de Leonildo Anor Potter,
de Dom Pedrito. Com os animais
do lote 3 (C324, C296 e C27),
a cabanha levou o título de Trio
Grande Campeão da exposição. O
lote 5 (4007, 4004 e 3937), da
Estância Santa Thereza, de José
Roberto Pires Weber, de Dom
Pedrito, ficou com o título de trio
Reservado de Grande Campeão.
A Santa Thereza venceu a disputa pelo melhor macho PC, com o
animal tat. 4007 (lote 5).
Entre os reprodutores Ultrablack, os títulos foram todos para
a Estância Santa Thereza, de José
Roberto Pires Weber. Os grandes
campeões são os animais do lote
3 (36 e 26). A dupla Reservada
Grande Campeã é a do lote 2 (35
e 24) e a terceira melhor a do lote
1 (48 e 41). A Estância Santa
Thereza também expôs o melhor
macho Ultrablack da exposição, o
touro tat. 36 (lote 3).
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Angus e Ultrablack brilham
no Leilão Selo Racial

L

iquidez em pista e médias
afiadas foram os resultados do Leilão Selo Racial,
realizado virtualmente pelas cabanhas Cia Azul, de Susana Macedo Salvador e Reynaldo Titoff
Salvador, em Uruguaiana, RS, e
Tradição Azul, de Vasco Antonio
Costa Gama Filho, Quaraí, RS,
nos dias 21,22 e 23 de setembro.
O touro Cia Azul PIX, do lote
18, tatuagem 5616, com dois
anos de idade, filho de Curu em
fêmea West River, foi o destaque
do evento. Arthur Fagundes, criador de Mostardas, RS, adquiriu
50% do exemplar por R$ 46 mil,
valorizando o touro em R$ 92
mil. Outro destaque foi a fêmea
Ultrablack Cia Azul Odalisca, do
lote 231, adquirida por Marcelo

Spode, criador de Caçapava do
Sul, RS, por R$ 28 mil.
A oferta de Angus e Ultrablack levou à pista 120 exemplares Angus, sendo 70 touros e
50 fêmeas e 12 exemplares Ultrablack, 11 touros e uma fêmea.
Compradores do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul acompanharam o
evento.
O resultado final apresentou
médias de R$ 18.300,00 para

os touros Angus e R$ 11.700,00
para as fêmeas da raça. Os touros Ultrablack alcançaram média de R$ 21.100,00 e a fêmea
R$ 28 mil.
Avaliando o leilão o titular
da Cia Azul, Reynaldo Salvador,
destacou o entusiasmo com a
apresentação da nova geração
em pista. “Colhemos os frutos
de um ano de trabalho e esses
exemplares são a garantia da
continuidade de nossos negócios
e com boas médias comparadas
às do mercado”, disse o selecionador.
A leiloeira responsável foi
a Trajano Silva Remates, com
apoio da Programa Leilões e da
Parceria Leilões. O martelo foi
do leiloeiro Marcelo Silva.

GAP faz altas médias
Com pista limpa para os
68 animais Angus ofertados,
entre machos e fêmeas, o
Leilão GAP Genética reuniu mais de 600 pessoas no
reinício dos remates presenciais após as restrições de
dois anos impostas pela Covid19. Realizado no dia 17
de setembro na sede da Estância São Pedro, em Uruguaiana, RS, foram vendidos
55 machos que alcançaram
a média de R$ 24.130,91

e 13 fêmeas valorizadas
pela média de R$ 8.400,00.
A média geral foi de R$
21,123,53.
O touro Kaiser (foto
abaixo), de três anos, tatua-

Leilão 4 Linhas e Sta. Eugênia
O Leilão virtual das cabanhas
Santa Eugênia, de Jaguari, e 4 Linhas, de Guaíba, ambas do RS, realizado no dia 7 de setembro com
o título Leilão Genética & Produção, alcançou um faturamento de
R$ 1,5 milhão com pista limpa e
oferta de 240 exemplares entre
fêmeas e touros Angus, Ultrablack
e Brangus.
O destaque do remate foi a
fêmea Angus campeã terneira da
Expointer 2021, arrematada por
R$ 30 mil pelo criador Guilherme
Fillipin, da Estância da Corticeira,
de Boa Vista do Incra, RS. Também foram valorizadas as terneiras Ultrablack tatuagem U114 e
4981, respectivamente Terceira
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Melhor Fêmea Expointer 2022 e
Reservada de Grande Campeã da
Expointer 2022, arrematadas por
R$ 22,5 mil.
Nas médias as fêmeas Angus
tiveram valorização de R$ 25 mil.
Os touros R$ 16 mil. Na raça Ultrablack os touros alcançaram R$
16,5 mil e as fêmeas R$ 9 mil. O
faturamento foi considerado satisfatório pelos organizadores.

Recorde na Rio da Paz
O Leilão Seleção de Touros
Angus Rio da Paz, realizado dia 9
de setembro em Cascavel, PR, colocou em pista touros destaques
do Promebo geração 2020, alcançando média de até R$ 136,5
mil. Esta média foi na venda de
50% de touros de centrais. Nos
touros a campo a média foi de R$
30,8 mil. O remate teve destaque
com o lote 3, animal de tatuagem
TE2788 Equinox Regard da Rio
da Paz, de dupla marca. O exemplar, 7º Melhor Touro Jovem Sumário Promebo 2022/2023, teve
50% de sua genética arrematada
por Adail Hemerich, de Braganey,
PR, por R$ 153 mil. Com isso alcançou o recorde de valorização

por 50% no estado do Paraná.
Outro destaque foi o touro lote
5 de central CRV Lagoa tatuagem
TE 2896 Castor Renovation da
Rio da Paz. A Dinbo Agropastoril Ltda, Reserva do Cabaçal, MT,
arrematou 50% do exemplar por
R$ 120 mil. O evento foi prestigiado pela presença do presidente da
Associação Brasileira de Angus,
Nivaldo Dzyekanski.

para as fêmeas, a Capanegra Agropecuária, de Bagé, RS, teve pista
limpa para os 105 exemplares de
diferentes genéticas colocados em
pista no dia 25 de setembro. Fizeram parte da oferta 45 fêmeas prenhas ou paridas Angus e 41 touros
de três anos Angus. O touro Angus
PO do lote 10, Capanegra 07E Repecho Deslavada, foi o destaque do

dia, arrematado por R$ 20.400,00
por José Aridor Gaspar Osório, da
Fazenda Gaspar Osório, de Caçapava do Sul, RS.

gem 6639, homozigoto preto, filho de West River, foi o
destaque de preço da Angus,
arrematado por R$ 36 mil
pelo criador Ismar Pagel, de
Quaraí, RS. O diretor comercial da GAP Genética, João
Paulo Schneider da Silva,
salientou que as médias alcançadas foram muito boas
e que os valores moderados
do mercado foram superaCom médias de R$ 15.724,00
dos no leilão diante da oferpara
touros Angus e R$ 7.390,00
ta impecável.

Capanegra vende tudo

Reconquista celebra 50 anos de Angus
Com um faturamento de R$
1.398.000,00, a Cabanha Reconquista realizou no dia 24
de setembro o seu remate de
primavera Genética de Campeões. De forma virtual, com variada oferta de machos Angus
PO e PC, novilhas e terneiras
da raça, bem como exemplares
Brangus, o evento marcou meio
século de atividade da propriedade no criatório Angus. Prestigiado por compradores do
RS, SC, PR, SP e MG, um dos
destaques do remate foi a compra de 50% do touro Grande
Campeão da Expoutono de
Uruguaiana deste ano, Reconquista TE3226 Eleito Don
Carlo Rito, por R$ 49.500,00.
O criador Guilherme Felippin,
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da Estância da Corticeira, de
Boa Vista do Incra, RS, foi o
comprador.
Outro destaque foram dois
lotes eleição que atingiram
lance de R$ 72 mil. A oferta foi
de terneiros nascidos na primavera deste ano, onde o cliente
escolhe entre machos e fêmeas das raças Angus ou Brangus. Os investidores destes dois
lotes foram Marcus Vinicius
Wagner Pinto, de Santa Maria,

RS e Paulo de Castro Marques,
da Casa Branca Agropastoril,
de Silvianópolis, MG.
Os exemplares Angus no
leilão virtual alcançaram a
média de R$ 16.600,00 para
touros PO, R$ 14.100,00 para
touros PC, R$ 17.625,00 para
terneiras PO e R$ 15.900,00
para novilhas PO. O remate
marcou também a celebração dos 30 anos da Cabanha
capitaneada por José Paulo
Dornelles Cairoli. O dirigente
destacou que há muito tempo não faziam oferta de lotes
eleição e o resultado foi muito
positivo. “O remate em geral
ocorreu dentro das expectativas e seguiu a tendência do
mercado”, disse.

Boas médias em Caçapava do Sul
O Leilão de bovinos rústicos
Angus e Ultrablack, realizado no
dia 25 de setembro, em Caçapava
do Sul, apresentou 70% de liquidez na oferta de 20 exemplares
Angus e de 100% para três touros
da raça Ultrablack.
O remate com a oferta única
de machos contou com exemplares da Estância Sinuelo, de Aceguá, RS; Greenfield Investimentos,
Participações e Agropecuária, de
Encruzilhada do Sul RS; Estância

Chalé, de Cachoeira do Sul, RS e
Fazenda Aliança, de Santa Maria,
RS. A média de preços nos reprodutores Angus foi de R$ 18 mil e a
raça Ultrablack registrou média de
R$ 19 mil.
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Rincón Code fatura alto

O

Leilão Rincón Code, realizado pela cabanha Rincón
del Sarandy, de Uruguaiana, RS, no dia 21 de agosto, faturou R$ 2,7 milhões com a comercialização de 175 animais,
com vendas de Sul a Norte do
país. A genética Angus, Brangus
e Ultrablack foi disputada por
criatórios do Rio Grande do Sul,
do Paraná e de Santa Catarina,
além de novos compradores de
São Paulo, de Minas Gerais, do
Tocantins e do Mato Grosso do
Sul. “Foi um verdadeiro sucesso com destaque para as fêmeas e eleições”, frisou o leiloeiro
Fábio Crespo, que comandou o
pregão.
O Rincón Code fez média de
R$ 20.589,47 para os machos
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Angus e de R$ 14.314,29 para
as fêmeas. Na Ultrablack, as fêmeas saíram por valor médio de
R$ 17.966,67.
Segundo o criador Ignacio
Tellechea, que administra a
propriedade ao lado da mãe
Claudia Indarte Silva e do irmão Martin Tellechea, o resultado reflete um trabalho sólido de melhoramento genético
iniciado ainda nas mãos de seu

avô, o pecuarista Flávio Tellechea. “O que sei viu em pista
é resultado de um processo de
seleção de décadas, lastreado
no que há de mais moderno
na pecuária, da ecografia de
carcaça à genômica. Além disso, ainda carrega o esforço de
todo time Rincón”, ponderou o
pecuarista.
O lote mais valorizado do
leilão foi a vaca Angus She-Ra,
negociada por R$ 60 mil para o
criador Elson Wunder, de Joia,
RS. Outro destaque foi a comercialização de cota de 50% do
touro Ultrablack Wolverine, adquirida pelos pecuaristas Afonso e Eduardo Bueno, do Rancho
16, de Paulo Frontin, PR, por
R$ 30 mil.

São Xavier comercializa R$ 1,29 mi
A Cabanha São Xavier,
de Tupanciretã, RS, alcançou faturamento total de R$
1.295.600,00 em leilão virtual
que colocou em pista produtos
diferenciados das raças Angus
e Ultrablack. Foram disponibilizados touros e ventres, todos
animais resultantes de uma seleção alicerçada em objetivos
econômicos.
Os destaques do remate realizado dia 4 de setembro foram
o touro Red Angus tatuagem
3022, adquirido por R$ 32 mil
por Frederico e Ana Luiza Wolf,
de Santana do Livramento, RS;
o touro Ultrablack tatuagem
6155, homozigoto preto, contratado para a bateria da Solução Genética, de Santa Maria,

RS; além da novilha Angus lote
124, prenha aos 14 meses, arrematada por R$ 9,4 mil por Jussara Lenz e Filhos, da Fazenda
Santa Anna, de São Borja, RS.
A média dos touros Angus
foi de R$ 19.960,00, enquanto
os reprodutores Ultrablack ficaram média de R$ 18.370,00.
Vacas Angus registraram valorização média de R$ 8.360,00
e terneiras Angus se venderam
à média de R$ 6.152,00. “Tivemos boas médias alcançadas
nesta abertura de temporada,
apesar da conjuntura do mercado do boi gordo. O leilão
foi marcado por pista bastante aquecida para fêmeas, que
abriram o remate, e por alguns
lotes de machos Angus e Ul-

trablack, que também foram
muito disputados. O resultado
do leilão confirma o trabalho
que estamos fazendo e serve de
parâmetro inicial para a temporada que começa”, destacou
o diretor-executivo da São Xavier, selecionador Camilo Vianna.
O remate ficou a cargo das
leiloeiras Cambará Remates e
Central Leilões, com martelo
de Fábio Crespo.

Lagoa Preta registra pista limpa
O 1º Remate 4 Raças Tradição em Genética, promovido pela
Cabanha Lagoa Preta, de Dom
Pedrito, dia 25 de setembro, teve
liquidez total nos exemplares
das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford, foi de liquidez
total na raça Angus, com médias
de R$ 16.050,00 para touros,
R$ 5.400,00 pelas vaquilhonas,
R$ 7.400,00 pelas vacas com
cria e R$ 3.520 pelas terneiras.
O animal mais valorizado de
todo o leilão foi o touro tatuagem NC 2741 S.Dionísio 243
Osó da Lagoa Preta arremata-

do por R$18.200,00 por Areno
Barboza, de Lavras do Sul (RS).
“Dentro da proposta que foi a de
reunirmos em um só leilão as raças Angus, Brangus, Hereford e
Braford, percebemos que os animais Angus obtiveram destaque
na avaliação do mercado, tanto
em termos de média geral das
categorias, quanto nas respectivas vendas individuais”, destaca o titular da Lagoa Preta,
Carlos Eduardo Tavares Simões
Pires. Segundo ele, o remate
ficou dentro da expectativa inicial, considerando se tratar de
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um primeiro leilão que conta
com uma proposta inovadora de
reunir quatro raças diversas em
uma praça forte, mas ao mesmo
tempo “nova” (Lavras do Sul)
em termos de comercialização
de reprodutores e de genética
Angus”.

Integração: Fêmea a R$ 32 mil
O IX Leilão Integração, realizado dia 30 de setembro colocou
em pista machos e fêmeas da raça
Angus, e o resultado foi a venda de
55 exemplares, sendo 22 touros
Angus com média de R$ 18 mil,
29 fêmeas Angus que à média de
R$ 9 mil, além de quatro fêmeas
com cria Angus, com média de R$
13.800,00.
A fêmea Angus, lote 139, tatuagem 0017, foi um dos destaques
do leilão, tendo sido arrematada
por R$ 32 mil por Sidnei Moacir
Schuh, da Agropecuária SMEC, de
Horizontina, RS. Também chamou
a atenção a venda do touro Angus,
lote 39, tatuagem 790, por R$ 24
mil, para a PremiumGEN.
O pregão teve oferta de animais das propriedades Genética
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Progresso, de São Francisco de
Assis, da Cabanha Santo Antão, de
Alegrete e da Alba Agronegócios,
de Santiago, além das convidadas
Estância do Espinilho, de Cruz
Alta, Braford Sereno, de São Sepé
e Estância São José, de Manoel
Viana, todas do RS.
Comandado pela BC Remates
e contando com assessoria da SAP
Genética com o martelo a cargo
do leiloeiro Fábio Crespo, o remate
atraiu compradores do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Brasília e Minas Gerais.

Valorização no Leilão Basca
O leilão da Cabanha Basca, de
Uruguaiana, RS, propriedade da
selecionadora Mariana Tellechea,
realizado dia 27 de setembro, fechou com faturamento total de R$
1.361.520,00 e pista limpa para
os 36 ventres Angus ofertados entre pretos e vermelhos. O pregão
também contou com oferta de animais de elite de outras raças.
O destaque do leilão foi para
o lote 2, com o touro Angus Basco Reign 1681, adquirido por R$
37,2 mil pelo criador Joaquim
Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, da Estância Santa Eulália, de Pelotas, RS.
A venda de 23 fêmeas Angus somou R$ 246 mil, com mé-

dia de R$ 10.695,65. As fêmeas
Red Angus (13) totalizaram R$
131.520,00, com média de R$
10.116,92. Entre os machos, os
23 exemplares Angus pelagem
preta totalizaram R$ 395.520,00
e média de R$ 17.196,52, enquanto os 9 animais Red Angus levaram
ao faturamento de R$ 174.960,00
e média de R$ 19.440,00, valores
que agradaram à criadora.

Genética da Campanha
O Remate Genética da Campanha, realizado dia 17 de outubro
na Rural de Dom Pedrito, RS, teve
pista limpa para os 34 touros Angus ofertados. O pregão registrou
valorização de R$ 38 mil para um
touro Red Angus PO de dois anos,
vendido para Marcos Diesel Potter,
da Agropecuária Quiri - Tarumã,
de Dom Pedrito.
As médias da Angus no remate
da Fazenda da Barragem e da Cabanha Don Angélico, foram de R$
23.333,33 para touros de 2 anos,

R$ 25 mil para touros de 3 anos,
de R$ 23.909,09 para touros Red
Angus de 2 anos e de R$ 26 mil
para Red Angus de 3 anos.
Fernando Cardoso, da Fazenda Barragem, considerou o remate positivo, alcançando médias de
preços dentro do mercado. “Os
clientes vieram de várias regiões
do Estado, em especial da Metade
Sul”, disse. O remate foi conduzido
pela Madala Negócios Rurais em
parceria com a Knorr Leilões, tendo ao martelo Eduardo Knorr.

Os 60 anos da São Bibiano
Pista limpa marcou a 60ª
edição do Remate São Bibiano,
realizado virtualmente em 16
de outubro. O destaque foi o lote
Eleição Angus, arrematado por
R$ 22 mil pela cabanha BT Junco, de Uruguaiana, RS. Nos tou-

ros, os 40 exemplares levados à
pista tiveram média de R$ 16,2
mil. Nas fêmeas a média foi de
R$ 5.580,00. João Paulo Bastos Kuhn, da cabanha, disse que
o mercado está buscando qualidade.
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Santa Eulália 30 anos

A

pista de remates da Associação Rural de Pelotas
serviu de palco no dia 9 de
outubro, durante a Expofeira de
Pelotas, RS, para mais um leilão de primavera da tradicional
Estância Santa Eulália, situada
naquela região. Juntamente com
a convidada Cabanha Purunã, de
Arroio Grande, RS, que também
ofertou lotes Angus, foram comercializados 44 touros Angus
PO, resultando num faturamento de R$ 926 mil, com média de
R$ 21.045,00 por exemplar.
O destaque do evento foi
o touro de 3 anos (lote 27) de
tatuagem 1617 arrematado por
Egon Mendonça Krolow, de Rio
Grande, por R$ 37 mil. O touro é
filho de Santa Eulália Brilliance
01053 tendo como mãe Santa
Eulália SE618-934.
Outro destaque foi lote 11,
tatuagem 1566, com sangue de
Exar Resistol, comprado por
Renato da Rosa Tarouco, de

Piratini, RS, por R$ 34 mil. Os
dois touros foram ofertados pela
Santa Eulália.
O remate foi prestigiado por
compradores dos municípios de
Arroio Grande, Cristal, Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, Piratini, Pedras Altas, Santa Vitória
do Palmar, São José do Norte,
Pedro Osório, São Lourenço e
Herval, todos do RS.
Além dos negócios, o evento
também serviu para uma homenagem da Knorr Remates
ao titular da Santa Eulália,
Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello. Uma

placa foi descerrada pelos 30
anos de fidelidade dos leilões
da Santa Eulália com o escritório da Knorr na pista de Pelotas. A comenda foi entregue
pela Sra. Maria Edite Knorr,
viúva do leiloeiro Jarbas Knorr,
que realizou o primeiro leilão da pioneira Santa Eulália.
Emocionado, o titular da Santa Eulália lembrou o pioneirismo da sua propriedade em
comercializar Angus na pista
da Associação Rural de Pelotas. Sobre o remate deste ano,
Joaquim Mello destacou a agilidade das vendas que foram realizadas em pouco mais de uma
hora após o início das ofertas,
“com a pista sempre lotada de
compradores”, comemorou o
homenageado, que já presidiu
a Associação Brasileira de Angus numa marcante gestão, que
entre outros avanços, culminou
com a compra da sede própria
da entidade.

Só Angus chegou a R$ 1,9 milhão
A venda de 81 touros e 24
novilhas, totalizando faturamento de R$ 1,912 milhão
foi o resultado alcançado no
Remate Só Angus. O evento
reuniu a oferta das cabanhas
Albardão, Santa Joana, Santa Amélia e Estância Tradição, todas de Santa Vitória
do Palmar, RS, na pista da
Associação Rural de Pelotas,
dia 9 de outubro, durante a
Expofeira de Pelotas.
Com
média
de
R$
20.912,50 para os machos e
R$ 9.125,00 para as fême-

as, o destaque foi o animal
de tatuagem 1658, um touro
Angus PC de 3 anos, propriedade da Cabanha Tradição. O
macho foi arrematado por R$
34 mil para o criador Wilson
Ney, de Arroio Grande, RS.
Avaliando que o resulta-

do superou as expectativas,
a criadora Cláudia Ferreira
Talavera Campos, da Cabanha Albardão, destacou a
agilidade dos negócios. “Foi
um leilão com pista bastante
ágil, com um número expressivo de compradores”, disse.
A criadora agradeceu a todos que participaram e apostaram no trabalho mostrado
com a raça Angus. O evento
foi conduzido pela Casarão Leilões, com o martelo
a cargo de André e Rodrigo
Crespo.

Evolução: touros a R$ 24 mil
O faturamento de R$ 806
mil, com a venda de 39 touros
Angus PO e PC e reprodutores
da raça Ultrablack, foi o resultado do Remate Evolução Angus,
realizado no dia 8 de outubro
na pista da Associação Rural de
Bagé, RS. A oferta foi composta
por animais das propriedades,
Lagoa Preta, de Dom Pedrito,
Sinuelo e Formosa, ambas de
Aceguá e Ouro Preto, de Pedras
Altas, RS.
Na raça Angus foram negociados 18 touros PC pela média
de R$ 17.888,89, totalizando

R$ 322 mil. Nos PO, 17 machos alcançaram média de R$
24.351,95, somando R$ 414
mil. Na média geral os 35 touros
Angus arrematados atingiram
R$ 21.028,57 e faturamento de
R$ 736 mil.
O destaque foi o touro PO

de 2 anos, de dupla marca e
Melhor Touro Rústico da Expo
Bagé, Easy Decision Don Léo,
tatuagem 1143, da Ouro Preto.
O exemplar foi arrematado por
R$ 72 mil por Paulo Roberto
Pavin, de Barra do Quaraí, RS,
contratado pela central Renascer
Biotecnologia. Entre os exemplares Ultrablack, quatro touros
atingiram o total de R$ 70 mil,
com média de R$ 17.500,00. O
remate fechou com média final
geral de R$ 20.666,67. Ao martelo, Silvio Lindner, para Knorr
Leilões.
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Umbu com boas médias
Com um faturamento total de
R$ 473 mil, a Cabanha Umbu, de
Uruguaiana, RS, propriedade do
tradicional selecionador Angelo
Bastos Tellechea, fechou seu remate realizado no dia 11 de outubro
no local da estância.
Foram comercializados 28 touros Angus PO e PC, pretos e vermelhos. Os exemplares PO fizeram
média de R$ 14.828,57. Os PC
atingiram média de R$ 15.671,00.

Fotos: Divulgação

A média geral do remate foi de R$
15.250,00. A Tellechea & Bastos
Leilões foi a encarregada do evento, tendo ao martelo o leiloeiro Pedro Bastos.

Leilão Parceiros Angus
A Fazenda Zambeze e a Agropecuária Teixeira Souto, a primeira de São Sepé e a segunda
de Santa Margarida do Sul, RS,
realizaram no dia 5 de outubro
o seu 9º Remate Parceiros Angus, de forma virtual, com oferta
touros e fêmeas de 2 e 3 anos de
idade. Sob o comando do leiloeiro
Fábio Crespo e apoio dos escritórios Parceria Leilões e Programa
Leilões, o evento encerrou com o
faturamento de R$ 658,5 mil.
Um dos destaques foi o touro
PO de 3 anos, tatuagem 279 (lote
3). Filho de SAV Net Worth com
avô materno em SAV Pionner, o

exemplar foi adquirido pelo criador André Centeno Brol Carvalho,
de São Gabriel RS, por R$ 21
mil. No fechamento dos números
foram vendidas 21 fêmeas a média de R$ 7.628,57. Nos machos,
27 touros de 2 anos conseguiram
média de R$ 15.822,22 e quatro
touros de 2 anos chegaram a média de R$ 17.775,00.

Touros da Fronteira
A Rural de Livramento, RS,
foi palco para a realização do
Remate Touros da Fronteira,
no dia 14 de outubro. A oferta
conjunta das cabanhas Estância
Sociedade de Livramento, Cantagalo, Cerro Chato, Santa Inês,
Brasil GR e Estância da Serra,
todas de Santana do Livramento, comercializou 37 animais
da raça Angus entre machos e
fêmeas, obtendo um resultado
financeiro de R$ 501.400,00,
com média de R$ 13.551,35 na
raça.
Os 15 exemplares machos
PO foram cotados a média de
R$ 19.066,57, somando R$

286 mil. Para os PC a média foi
de R$16.875,00 para os oito
exemplares arrematados, totalizando R$ 135 mil. Nas fêmeas,
14 exemplares PO fixaram média de R$ 5.742,86, somando
R$ 80.400,00. O remate, também teve a oferta de animais da
raça Ultrablack. Foram comercializados quatro exemplares
com média de R$ 10 mil.

Barragem destaca
Ultrablack
A Cabanha da Barragem,
de Quaraí, RS, realizou seu remate em 17 de outubro. Negociou 12 touros Angus à média
de R$ 14,7 mil. Destaque para
um touro de 2 anos vendido
por R$ 16 mil para Eduardo
Manjabosco, de Caçapava do
Sul, RS.
Outro destaque do pregão

comandado pelo escritório Coxilha Remates foi um touro Ultrablack de 2 anos, adquirido
por Martha Amália Macedo
Cuervo, de São Sepé, RS, por
R$ 18.500,00. Os 4 Ultrablack
fizeram média de R$ 18,2 mil.
As fêmeas pretas se venderam
à média de R$ 5,2 mil e as Red
Angus por R$ 5 mil.
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Cachoeira do Campo: recordes

A

cabanha Cachoeira do Campo, de Serra do Salitre, MG,
obteve com uma fêmea
Ultrablack de três anos o preço
top e recorde para a raça no seu
leilão, realizado dia 25 de setembro. KV Cachoeira 009 Cruise
Design teve cota de 67% arrematada pelo condomínio formado
pela Casa Branca Agropastoril,
MAAJ Agropecuária e Cachoeira do Campo, pela importância
de R$ 176 mil. Além dela, outros
exemplares da raça também obtiveram ótimos preços. Seis fêmeas
vendidas alcançaram média de
R$ 61.666,67, totalizando R$

370 mil. E nos machos o lote
27, KV Cachoeira 035 Máximus,
teve 50% adquiridos pelo criador
Ubirajara Commar, de Paranaíba,
MS, por R$ 48 mil. Outros cinco
machos arrematados tiveram média de R$ 27.480,00, totalizando
R$ 137.400,00.
Na raça Angus a valorização
também foi destaque. A fêmea Cachoeira do Campo FIV 252 (lote
1) foi vendida 50% por R$ 48 mil
para a GBS Agropecuária, e o macho Cachoeira do Campo FIV 247
(lote 10), saiu por R$ 32 mil para
a Fazendas Indaia, de Chapadão
do Sul, MS. Outras seis fêmeas al-

cançaram média de R$ 25.433,33,
totalizando R$ 152.600,00 enquanto os machos chegaram a R$
22.650,00 totalizando R$ 90 mil.
O leilão também incluiu a oferta de
Brangus e de pacote de 15 embriões que somou R$ 84 mil para a
Agropecuária 3G.

Leilão Recalada teve R$ 1,1 milhão
Pelo lance de R$ 100 mil, a
novilha Angus Recalada 302 Renown 1800 (lote 30), com cria ao
pé, foi arrematada pelo criador
Marcos Vinicíus Wagner, da Cabanha Sacrapalma, de Manoel Viana, RS, sendo o destaque do leilão
da Cabanha Recalada, realizado
no dia 5 de outubro, durante a
Expofeira de Pelotas, RS.
Detentora dos títulos de Melhor Fêmea da Expointer 2022 e
integrante do Trio Grande Campeão da Expointer 2022, a fêmea,
na análise do leiloeiro que conduziu o pregão, Eduardo Knorr, da
Knorr Remates, foi a maior valo-

rização para uma fêmea Angus
dentro da exposição de Pelotas.
Outro exemplar da Recalada bem
valorizada foi Recalada 322 Courage (lote 34). Ela foi arrematada
por R$ 84 mil por Fabiano Colvara, da Agropecuária Butiazeiro,
de Capão do Leão, RS.
Nos machos, Recalada 303

Patriota, outro integrante do Trio
Grande Campeão da Expointer
2022 e também Melhor Touro daquela exposição, foi valorizado em
R$ 80 mil e adquirido por Wilson
Sipione, da Fazenda Água Parada,
de Bauru, SP.
No fechamento do leilão o
resultado financeiro alcançou R$
1.107.000,00 com pista limpa
para a oferta de 37 exemplares de
dois anos da raça Angus. A média
foi de R$ 46,3 mil para as fêmeas
e de R$ 26,8 mil para os machos.
O presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, prestigiou o evento.

Mergulhão: pista limpa em 90 minutos
O leilão Só Angus Mergulhão, realizado dia 21 de outubro
em Santa Vitória do Palmar, RS,
em 90 minutos comercializou todos os 39 reprodutores Angus. O
faturamento total alcançou R$
861.978,00 com média de R$
22.102,00. Foram negociados
touros das cabanhas Albardão,
Santa Joana, Santa Amélia e Estância Tradição, de Santa Vitória
do Palmar.
Dois reprodutores da Estância
Tradição alcançaram o preço top
do leilão vendidos por R$ 34 mil. O
touro preto de dois anos Tradição

2712, integrante do trio grande
campeão PC e melhor macho PC
da Expointer, foi arrematado pelo
criador José Terra de Oliveira, de
Santa Vitória do Palmar. Valorização idêntica obtida pelo reprodutor Red Angus Tradição 2722, pela
Tradição para Josiel Pereira, de
Santa Vitória do Palmar.
Segundo um dos proprietários
da Parceria Rotta Assis/Estância
Tradição, Rogério Rotta Assis,
o resultado superou as expectativas. “Foi um balaço! Vendeu
tudo muito rápido. Faltou touro”,
pontuou o criador, lembrando que,

reprodutores Angus e 35 vaquilhonas Angus Definidas (AD) sem
registro por média de R$ 4,9 mil.
Destaques para dois touros da
Três Marias para centrais. Três
Marias 185 foi adquirido pela
Zebu Fértil por R$ 60 mil. Já a
Abs Pecplan arrematou o touro
Dom Flor 221 por R$ 50 mil.
Ambos irão coletar sêmen na Crio
Central Genética Bovina.

Liquidez no Leilão FSL
Liquidez total e média de R$
15.610.00 por exemplar foi o resultado apresentado no XVI Leilão FSL Black Angus, realizado
no dia 15 de outubro em Itapetininga, SP. Foram a pista 58 machos e nove lotes especiais. Quatro touros foram comercializados
na condição de 50%. Os maiores
destaques foram os lotes 1 - FSL
3374 Rufus, arrematado por R$
18 mil, e o lote 2 - FSL 3416 Favacho, que saiu vendido por R$
15.300,00. Compradores de São
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul e Mato Grosso prestigia-

ram o evento. Avaliando os resultados, Antônio Maciel Neto, titular da FSL Angus, destacou que a
liquidez total e a alta procura por
touros da genética FSL se deve
à confiança dos pecuaristas na
marca, bem como aos resultados
que os mais de 900 touros vendidos estão alcançando na monta a
campo em todo o Brasil.

Parceria Genética: R$ 1,7 mi
Com faturamento de R$
1.709.600,00, resultante da venda de 216 exemplares, as propriedades La Coxilha, de Cacequi, RS,
e Sossego Angus e Brangus, de
Santana do Livramento, RS, realizaram leilão conjunto no dia 13 de
outubro, na Rural de Livramento,
RS. Destaque para duas doadoras
vendidas por R$ 26 mil: PO TE64
da La Coxilha, pelo criador Eder
Domingues Coronel, da Angus da
Várzea, de Jaguarão, RS, e a doadora PO TE67R, Sossego, por José
Cesar Suslik, do Cond. Agropecuário Suslik, de Livramento.
A média geral do remate foi
de R$ 7.914,81. Por categoria, as
29 fêmeas PO alcançaram média
de R$ 8.668,97 e totalizaram R$
251.400,00. As cinco fêmeas PC
totalizaram R$ 20 mil, com média
de R$ 5 mil. As 69 fêmeas AD com
média de R$ 5.947,00 somaram

no total R$ 369 mil. Sete fêmeas
PO com cria ao pé tiveram média
de R$ 12.571,43 e total de R$ 86
mil. Fêmeas selecionadas, em número de 76 tiveram média de R$
4.489,47 e total R$ 341.200,00.
Nos machos os reprodutores PO
foram cotados a R$ 21.040,00,
somando R$ 526 mil pelos 25
exemplares. Os cinco machos PC
tiveram média de R$ 22.800,00 e
total de R$ 114 mil.
Nas vendas, os escritórios
Knorr Leilões e Tellechea e Bastos,
com transmissão ao vivo pela TV
El Campo.

Leilão Santa Thereza
além de clientes da região, também foram comercializados animais para outras praças do Rio
Grande do Sul. “Isto deve-se ao
potencial carniceiro dos animais
ofertados, reprodutores prontos
para saírem produzindo a campo”, disse o criador.

Reserva Angus valoriza touros
O leilão Reserva Angus fechou no dia 23 de outubro com
chave de ouro a participação da
raça na Expofeira de Santa Vitória do Palmar ao registrar média
de R$ 23.754,58 para os touros.
Promovido pelas estâncias Passo
Comprido, de César Augusto Hax,
e Três Marias, de Francisco Amaral, ambas de Santa Vitória do
Palmar, RS, o remate vendeu 33
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LEILÕES

“Aumentamos nossa oferta,
justo num ano que teve baixa
significativa no preço do gado
gordo e do terneiro. E, apesar de
ser o último leilão da exposição,
tivemos médias superiores à do
ano passado”, avaliou Francisco
Amaral. Os negócios foram comandados pelo escritório Rédea
Remates, com João Gazal no
martelo.

As 27 fêmeas Angus ofertadas pela Cabanha Santa Thereza
foram comercializadas no remate realizado dia 19 de outubro,
no Farm Show, em Dom Pedrito,
RS. As médias ficaram em R$
5.837,50. O pregão propriedade de José Roberto Pires Weber
também negociou 24 touros Angus e Ultrablack pela média de

R$ 13.666,67.
O maior preço foi para dois
touros do trio Reservado de
Grande Campeão PC da Farm
Show, adquiridos cada um por
R$ 18 mil por Filipe Fialho Gomes, da Cabanha Santo Antônio,
de Lavras do Sul, RS. A raça Angus faturou R$ 451,4 mil com a
venda de 51 exemplares.

Quirí: touros por R$ 25,6 mil
Com a comercialização de
40 exemplares Angus e Ultrablack, a Agropecuária Quirí, de
Dom Pedrito, RS, faturou R$
1.014,000.00 em seu leilão,
no dia 20 de outubro, na Farm
Show, em Dom Pedrito. Foram
38 touros Puros Controlados
(PC) e de dois touros Ultrablack.
Os machos Angus PC alcan-

çaram a média de R$ 25,6 mil e
os touros Ultrablack de R$ 19,5
mil. O destaque, de tatuagem
C234, foi arrematado por R$
34 mil por Celso Bueno Pires,
de Dom Pedrito. O resultado, segundo a criadora Vivian Pötter,
revela a assertividade do trabalho de seleção. “Após 33 anos
de seleção, estamos no caminho
certo”, disse.
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Concursos de Carcaças

Marfrig de Bagé consagra
Estância das Acácias
C

om lotes que chamaram
a atenção pela precocidade e peso, a Estância das
Acácias, de Aceguá. RS, foi a
campeã do Concurso de Carcaça Angus de Bagé, RS, realizado pelo Programa Carne
Angus Certificada no dia 7 de
outubro, na unidade da Marfrig,
em Bagé, RS. A disputa certificou 325 animais, 83,13% dos
exemplares abatidos no concurso.
A propriedade, comandada
por Francisco Grillo Silveira,
conquistou a primeira colocação nas categorias Cruzados e
Definidos, com os lotes 1 e 2,
que alcançaram 85,75 e 80,25
pontos, respectivamente. Os lotes registraram peso médio de
332,18 e 313,52 quilos.
Segundo Silveira, a vitória
confirma que a propriedade
está no caminho certo, trabalhando para entregar animais
jovens e com alto peso de car-

Foto: Divulgação/Angus

Concurso teve a presença do presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski

caça. “Como somos produtores
de novilho precoce, vislumbramos sempre um maior peso de
carcaça com idade reduzida.
E com a raça Angus conseguimos isso”, ponderou. A estância
foca na qualidade dos exemplares desde a seleção. “Geralmen-

te a gente opta por terneiros de
ponta do lote e descartamos
aqueles que não entram nos parâmetros que gostaríamos para
ter um desempenho de engorda
desejável”. Trabalha exclusivamente com produção a pasto.
Na categoria Angus Cruza-

dos, o mérito de reservado ficou com Aleani Moura Bochi,
de Santiago, RS, com o lote
10, que atingiu peso médio de
292,88 quilos. O terceiro lugar
foi conquistado por Valter Felice Salla Filho, de Cacequi, RS.
O reconhecimento veio com o
lote 16, que obteve peso médio
de 274,52 quilos.
Entre os animais Angus Definidos, o lote 15, de Gilberto
Gonçalves, de Jaguarão, RS,
sagrou-se reservado, com peso
médio de 270,33 quilos. O terceiro lugar ficou com o lote 13,
de DMV Agropastoril Ltda, de
Aceguá RS, que atingiu média
de peso de 263,47 quilos. O
prêmio de destaque revelação
foi conquistado pela Agropecuária da Pacheca SA, de Camaquã, RS, com o lote 9, que
registrou peso médio de 267,95
quilos.
Gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada,

Ana Doralina Menezes destacou
que o concurso evidenciou no
gancho animais extremamente
jovens e com carcaças bem-acabadas, tanto entre os exemplares
Definidos, quanto nos Cruzados,
mostrando que a genética Angus
traz resultados nos diferentes
sistemas de produção. “Podemos conferir de perto que a raça
entrega animais precoces, prontos para o abate, com carcaças
padronizadas e com resultado
de peso muito positivo”, avaliou.
Ela acompanhou a disputa junto
com o presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, que ressaltou
a importância do melhoramento
genético na qualidade das carcaças. “O que vimos é reflexo
da seleção e do manejo realizados pelos nossos produtores
e usuários da raça no campo”.
O coordenador de qualidade do
Programa Carne Angus, Gabriel
Beltrão, também participou da
disputa.

Tesouras e Descanso brilham em Santa Maria
Com a certificação de 93 %
dos animais abatidos, os machos
cruza a Fazenda Tesouras, de
Chapada, RS, e nas fêmeas cruza a Fazenda Descanso, de São
Martinho da Serra (RS), se destacaram no Concurso de Carcaças Angus, realizado em 14
de outubro na unidade do Frigorífico Silva, em Santa Maria,
RS. Com lotes que chamaram a
atenção pela qualidade para a
produção de carne premium, a
competição mostrou que os produtores daquela região estão no
caminho certo na produção de
carcaças de qualidade.
As propriedades foram reconhecidas pelo desempenho dos
lotes 4 (95 pontos e peso médio
de 289 quilos) e 3 (62,7 pontos
e peso médio de 263,45 quilos),
respectivamente. “Foi uma bela
mostra de carcaças padronizadas e extremamente jovens,

mostrando o potencial da raça
Angus para a entrega de carne
de excelência ao mercado”, avaliou a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada,
Ana Doralina Menezes.
Produtor da Fazenda Tesouras, Maurício Audino destacou ser “uma honra e orgulho
imenso receber a premiação
entre tantos pecuaristas de
grande nível”. Segundo ele, a
conquista mostra a assertividade na busca de uma pecuária de precisão. “Partindo
da escolha de um terneiro de
qualidade, passando pela dedicação diária no manejo, combinando bom pasto, boa água,
controle sanitário e suplementação adequada, sempre visando proporcionar a melhor vida
possível ao animal até o abate”, descreveu. A propriedade é
comandada por seu pai, Nelson

Luiz Matiotti Audino.
Já para o produtor da Fazenda Descanso, João Augusto
Botelho do Nascimento, o prêmio é reflexo do trabalho que
a propriedade faz junto aos colaboradores e parceiros. “Vem
coroar todo um trabalho de
seleção genética, de aprimoramento do rebanho de corte
e de genética. Isso nos diz que
nosso direcionamento para a
produção de carne e os cruzamentos realizados dentro da
propriedade estão corretos”,
reforçou. A fazenda é fornecedora do Silva há mais de 20
anos e, segundo Nascimento,
busca constantemente entender
o que o mercado está demandando. “Tentamos desenvolver
um produto que atenda todos
os anseios dos consumidores
finais, de quem coloca a carne
no prato. Uma carne saborosa,

Foto: Ana Doralina Menezes/Angus

macia, com bastante marmoreio e terminada em pasto com
pequena suplementação em
grão”, afirmou.
Entre os machos cruza, o
mérito de reservado ficou com o
lote 5, de Cristiano Trintin Machado, de Capão Bonito do Sul,
RS, que alcançou 76,58 pontos.
O terceiro lugar foi conquistado
por Agnaldo Timóteo Rodrigues,

de São Francisco de Paula, RS,
com o lote 7 (70 pontos). O produtor também arrematou o título destaque revelação com o lote
6 (62,15 pontos).
O coordenador de qualidade do Programa Carne Angus,
Gabriel Beltrão, observou que o
concurso evidenciou lotes homogêneos, com bom acabamento
de gordura e dentro do padrão
racial do programa. “O que vimos foi a qualidade genética Angus expressa nesses lotes, mostrando onde a raça pode chegar.
Foi muito positivo ver o trabalho
feito pelos produtores para entregar esses animais diferenciados e com qualidade superior
no concurso”. Assim como ele,
o diretor do Carne Angus, Milton Moraes Filho, acompanhou
a disputa. Os prêmios serão entregues pela Angus em evento
realizado em novembro.

26

Setembro/Outubro 2022 : Ano 23 : Nº 108

Angus@newS

CARNE

Em Mineiros, venceu a Santa Inez
A
Fazenda Santa Inez, de
Trindade, GO, venceu o
Concurso de Carcaça Angus realizado pelo Programa
Carne Angus Certificada no dia
5 de outubro, na unidade da
Marfrig, em Mineiros, GO. Ao
todo 550 animais de dez propriedades competiram nessa jornada de abates e avaliações.
A Santa Inez, de Luiz Cesar
Costa Monteiro, foi a campeã
da prova com o lote 5, que alcançou 85,55 pontos, com peso
médio de 17,6@. Ao todo, 276
fêmeas foram certificadas pelos
técnicos do Programa Carne Angus Certificada após oito horas

de abates. “Podemos conferir
animais de alto padrão racial,
jovens e muito bem-acabados”,
avaliou o subgerente do Programa, Maychel Borges.
Para Monteiro, o título é re-

sultado do manejo realizado na
fazenda para entregar animais
cada vez mais pesados e com
bom acabamento. “Nós demos
rações para elas a partir de fevereiro, 500 gramas, pouca coisa, e mantemos pastos bons na
fazenda. Esse trabalho iniciado
em fevereiro, com a administração de energéticos proteinados,
fez com que elas chegassem ao
confinamento já em bom estado,
mais gordas do que nos outros
anos. Isso fez com que o lote
campeão alcançasse um acabamento acima da média do concurso”, observou o criador.
Como reservada campeã fi-

Cima I venceu concurso de Tangará
A Fazenda Cima I, de Gelso Luiz Cima, de Sapezal, MT,
venceu o Concurso de Carcaças
Angus de Tangará da Serra, MT,
realizado em 30 de setembro
na planta da Marfrig, dando o
start ao circuito que será realizado pela Angus por diferentes
estados do país até o mês de
dezembro deste ano. A propriedade venceu com as fêmeas do
lote 10, atingindo 93,24 pontos, com peso médio de 19,6@.
O reservado campeão foi o lote
13, da Chácara Coqueirais I, de
Ana Cristina Avila de Souza, de
Campos de Julio, MT, com 84,35
pontos e 18@. O título de destaque revelação ficou com o lote
14, da Fazenda Rio do Índio, de

Liani Elidia Zeni, de Castanheira, MT, que atingiu 83,80 pontos
e 19,3@. Ao todo 455 fêmeas
foram avaliadas pelos técnicos
do Programa Carne Angus Certificada. Os abates iniciaram às
16h e foram até às 22h, totalizando 6 horas de trabalho.
A Fazenda Cima I venceu
um concurso pela primeira vez
o que, segundo o proprietário,

é reflexo do trabalho realizado
por toda a equipe. “Tivemos
bastante cuidado com sanidade,
leitura de cocho e com o fornecimento de insumos adequados
para chegar nesse resultado”,
disse Cima.
O subgerente do Programa,
Maychel Borges, se disse surpreendido, principalmente pelo
peso dos exemplares, que foi
muito acima do esperado. “Recebemos animais de extrema
qualidade, com lotes de fêmeas
pesando mais de 20@. Isso nos
mostra que a raça Angus é uma
verdadeira máquina de produção e que ainda não descobrimos
o quão longe ela pode chegar”,
comentou.

RS exporta para a China
Cortes de carne Angus certificada da unidade do Frigorífico
Marfrig, de Bagé, foram exportados para a China. “Isso nos mostra
que os produtores da raça Angus
estão no caminho certo, entregando uma carne com alto padrão de
qualidade para o mercado interno
e também externo”, avalia o presidente da Associação Brasileira de
Angus, Nivaldo Dzyekanski.
Para a gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, a
abertura de novos mercados para
os produtos com a chancela da Associação Brasileira de Angus pelos
gaúchos é reflexo do trabalho de
qualidade realizado pelos produtores e pela indústria para atender
até os países mais exigentes. “A
Carne Angus está entrando em um
mercado altamente competitivo,

buscando conquistar seu espaço
ao lado de produtos premium de
diversos países que já têm tradição
nesse segmento. Estamos aproveitando a oportunidade, mostrando
que o Brasil não produz apenas
carne commodity, mas também
carne premium de alta qualidade”.
No primeiro semestre de 2022
as exportações de Carne Angus
Certificada registraram crescimento de 15,2% em relação ao mesmo
período do ano passado. Do total
exportado nesses seis primeiros
meses, 75% teve como destino a
China. Alisson Navarro, diretor de
exportação da Marfrig, destacou
que a demanda chinesa por carne
bovina tem potencial enorme de
crescimento nos próximos anos,
sendo inúmeras as oportunidades para players mundiais como o
Brasil. “A Marfrig se posiciona de

maneira estratégica nesse sentido.
As exportações do frigorífico para
a China crescem a cada ano, com
destaque para carne da raça Angus.
Muito apreciado pelos chineses em
função da qualidade diferenciada, é
um produto nobre e de alto valor
agregado produzido hoje nas unidades”. A Marfrig conta, hoje, com
13 plantas habilitadas para exportar para os chineses no Brasil, no
Uruguai e na Argentina.
Foto: Larissa Postal/Divulgação

cou a Fazenda Primavera II, de
Caiapônia, GO, de Lois Alexandre Paiva Freitas, com o lote 14
e 16,8@. A pontuação atingida
foi de 84,44. A Fazenda Morro
Alto, de Doverlândia, GO, levou o
título revelação. Comandada por
Marcos Antônio Vilela Oliveira,
a propriedade alcançou 71,87
pontos com o lote 22, 16,3@.
“Este concurso foi marcado
pela união entre os envolvidos
para a execução do evento. O
concurso retornou com grande
força justamente pela união dos
elos, do frigorífico através da
compra de gado, dos técnicos do
Programa Carne Angus Certifi-

cada, e dos produtores, que sem
eles a disputa não teria sentido”,
declarou o subgerente do Carne
Angus, Maychel Borges, que coordenou a prova. Segundo ele, o
concurso é uma forma do produtor avaliar seu trabalho frente
ao de outros usuários da genética Angus, a fim de evoluir na
entrega de carne de qualidade
ao mercado.
A disputa no gancho também
ocorrerá no Frigorífico Silva, no
RS, em 14/10, nas unidades da
Marfrig no MS em 28/10 e em
SP, dia 10/11, e no Frigorífico
Verdi em SC no dia 2 de dezembro.

Valorização da
carne gaúcha
Reconhecida por seu sabor,
maciez e qualidade, a carne bovina produzida no Rio Grande
do Sul é destaque em campanha promovida por entidades do
setor e por produtores do Estado. A iniciativa, que conta com
apoio da Associação Brasileira
de Angus, por meio de seu do
Programa Carne Angus Certificada, visa fomentar o consumo
do produto gaúcho. O projeto
“Carne Gaúcha: sinônimo de
qualidade”, que tem como slogan “o sabor da nossa tradição”, será realizado ao longo
de dois meses, com inserções
em diferentes veículos e plataformas de Comunicação, como
as redes sociais. Fazem parte
da divulgação influenciadores
ligados ao churrasco, alimentação saudável e ao esporte.
Importância
da proteína nobre
“A ideia da campanha é
valorizar, além dos produtores
gaúchos que trabalham diariamente para entregar qualidade,
o resultado final: a carne produzida no RS”, reforça a gerente nacional do Programa Carne
Angus Certificada, Ana Doralina Menezes. Apesar de seu já
conquistado prestígio, é necessário ressaltar constantemente
aos consumidores a importância da proteína em suas dietas e
do conhecimento de sua procedência. “A carne bovina produzida no RS é única com relação

aos atributos que traz, como
maciez, sabor e suculência. E
isso graças ao trabalho de toda
a cadeia produtiva, desde os
produtores até à indústria, que
atuam para oferecer produtos
de excelência na mesa das famílias de todo o país. Uma carne
que é diferenciada em razão do
sistema produtivo e das raças
utilizadas, entre elas a Angus”,
acrescenta a dirigente.
O projeto é desenvolvido
pela agência Engenho de Ideias,
com consultoria da jornalista especializada Thais D’Avila.
Também integram o time de
patrocinadores da campanha,
além do Sicadergs e da Angus,
a Federação da Agricultura do
Rio Grande do Sul (Farsul), a
Associação Brasileira de Hereford e Braford, com o Programa Carne Hereford, e o Instituto Desenvolve Pecuária.
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No Beef Day, pesquisas para o futuro

C

om o tema “Ciência a Favor
do Campo”, a terceira edição
do Beef Day reuniu no dia 17
de agosto mais de dois mil pecuaristas e técnicos no município de
Colina, no interior de São Paulo.
Em Colina está o Polo Regional
Alta Mogiana, berço do Boi 777,
que integra a Agência Paulista
de Tecnologia dos Agronegócios
- APTA, organizadora do evento.
Marcaram presença no evento representando a Associação Brasileira de Angus, a gerente nacional
do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes,
juntamente com o subgerente do
Programa, Maychel Borges e do
gerente de Fomento da Angus,
Mateus Pivato.
No evento foram apresentados
os progressos das técnicas científicas para o melhor desempenho
da pecuária de corte. Entre os
painéis, destaque para a produção
de bovinos, a fertilidade das fêmeas e avaliação das carcaças dos
animais. “Disponibilizamos nove
estações com muita informação
técnica para o setor de pecuária
de corte”, explicou o doutor em
zootecnia, pesquisador e diretor
do Polo Regional de Alta Mogiana da ATPA, Flávio Dutra de Resende. “A pecuária vive de achismos. Algumas regiões em que a

Fotos: Divulgação

agricultura está entrando forte,
mesmo aqueles fazendeiros que
trabalham com agricultura e pecuária, quando fazem a agricultura, eles medem. Mas quando vira
a chave para a pecuária, já não
mensura muito. Então o modelo
777 veio para dar um rumo, uma
direção”, destacou o pesquisador.
Ele disse também que a APTA é o
braço de pesquisa do governo de
São Paulo, englobando todos os
institutos de pesquisa. Atualmente, a APTA está com 823 projetos
de pesquisa em andamento e um
orçamento de quase R$ 600 milhões.
Chamou a atenção de Ana Doralina o expressivo número de pessoas presentes ao evento. “A significativa presença de pecuaristas,
técnicos e demais interessados em

se atualizar mostrou a importância do trabalho realizado pela entidade”. Ela destacou ainda que
houve uma comparação de carcaças, tendo como referência um
animal da raça Angus.
Sistema 777
O primeiro tema do evento foi
o Boi 777, sistema no qual o bovino vai para o abate antes dos dois
anos, com peso na casa das 21
arrobas e com bom acabamento.
O sistema é chamado de 777 porque são sete meses de desmama,
sete de recria e sete para a engorda, ganhando em cada período 7
arrobas de carne. “Mais do que
isso, o conceito do animal de 21
arrobas aos dois anos trouxe para
o setor produtivo um trabalho de
reunir várias pesquisas, informa-

ções que existiam em centros de
estudos e em universidades. Resumimos tudo isso, mastigamos
e colocamos de uma forma fácil
de entendimento para o produtor,
para ele enxergar que ele pode
fazer”, diz o doutor em zootecnia Gustavo Rezende Siqueira,
pesquisador do Polo Regional de
Colina.
Para Mateus Pivato os novos
estudos analisados com detalhes
especialmente na busca de intensificação dos sistemas foi o ponto alto dos trabalhos. “Tanto no
sistema de terminação, quando os
sistemas de recria, quanto mais se
reduz ciclos, mais aumenta o giro
nas propriedades. Com a intensificação do sistema, sabe-se que a
raça Angus se encaixa muito bem,
trazendo benefício para a área
industrial. Os dados são traduzidos objetivamente e, por isso, os
fatores bioeconômicos da produção são favorecidos”, avaliou. Ele
também destacou o tema do metano que vem recebendo atenção
constante através de pesquisas.
Mychel Borges, que participou do evento pela primeira vez,
também ficou impressionado com
o número de pessoas presentes e
com a atualidade dos temas tratados. “O foco das pesquisas está
concentrado na intensificação

para que se possa produzir mais
com menos. Este evento demonstrou ser um balizador para a pecuária, onde foram apresentadas
novas tecnologias e as novas tendências para o setor com base na
ciência e nas pesquisas”, sintetizou.
No Polo de Alta Mogiana,
quando o foco é gado de corte, o
objetivo é poder avaliar ao máximo o sistema de produção com
ênfase na nutrição. “Aqui é uma
fazenda relativamente grande,
então, conseguimos representar
muito bem a realidade do produtor com o diferencial de podermos
avaliar aquilo que amanhã pode
ser tocado na fazenda de um pecuarista”, diz Siqueira.
Não é à toa que a unidade de
Colina se tornou uma das grandes referências para pecuaristas
e técnicos agrícolas não só de
São Paulo, mas de todo o Brasil.
Os interessados chegam a formar
caravanas para se atualizarem sobre as tecnologias que estão sendo criadas para elevar a régua do
desenvolvimento da atividade de
produção de carne bovina.
“No final do encontro fizemos
uma desossa para mostrar os diferentes padrões de animais e o que
se pode esperar sobre as tecnologias”, destacou Siqueira.

Confina Brasil

Uma radiografia do sistema intensivo

A cada etapa do Confina
Brasil, uma nova confirmação: o
Angus está cada vez mais presente nos sistemas intensivos de
pecuária de corte em todas as
regiões do País. A constatação é
do subgerente nacional do Programa Carne Angus, Maychel
Carvalho Borges, que participou
com a gerente nacional do programa, Ana Doralina Menezes,
da quarta etapa das visitas por
vários estados do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O
evento é uma promoção da Scot
Consultoria, com apoio e patrocínio de empresas e entidades,
entre as quais a Angus.
Especialmente no que se refere à quarta etapa, que percorreu confinamentos e semiconfinamentos no Pará, Tocantins e
Maranhão em meados de setembro, Maychel observou que a pecuária da região está passando
por uma grande transformação,

aplicando modernas tecnologias,
com a participação decisiva da
raça Angus. “A raça participa
forte como ferramenta de intensificação, fazendo com que a
pecuária se desenvolva como um
todo, saindo do modelo tradicional para sistemas mais modernos, que vão gerar maior produtividade e, consequentemente,
maior lucratividade ao produtor”, afirma.
A gerente nacional Ana Doralina Menezes, por sua vez, observa com satisfação que a raça
Angus está muito presente, desempenhando e entregando resultados. "Abre-se mercado para
a carne de qualidade, e as visitas nos fazem crer que teremos
importantes parcerias chegando
para a Carne Angus", assinala.
As atividades produtivas estão sendo turbinadas por fortes
investimentos em infraestrutura,
sanidade e nutrição, visando à

produção de carne de qualidade. É por isso que a presença
da genética Angus está crescendo. “Esta verdadeira radiografia proporcionada pelo Confina
Brasil é essencial para medir
como está a pecuária intensiva
brasileira, para termos parâmetros, do que possa ser melhorado,
das lacunas a serem preenchidas
e de tecnologias e fomento que
possam ser imediatamente aplicados”, diz Maychel Borges.
Também chamou atenção
nesta quarta etapa das visitações, que incluíram 13 proprie-

dades de oito cidades somente
no Pará, a grande tendência de
sistemas voltados à exportação
de gado em pé, para Jordânia,
Iraque, Turquia, Egito e Irã, todos com diferentes exigências
técnicas e sanitárias. Outros
destaques da visita a estes três
estados foram a produção de
carne premium a pasto e a utilização da ultrassonografia de
carcaça para o melhoramento
genético do rebanho. A tecnologia permite classificar em grau
de Marmoreio (MAR), Área de
Olho de Lombo (AOL) e Espes-

sura de Gordura Subcutânea
(EGS). Sistemas de alimentação automatizados, geração de
energia própria também foram
alvo das visitações. Em uma das
unidades visitadas, os animais
recebem 92,5 de concentrado e
7,5% de volumoso. Os itens da
dieta são resíduos de cervejaria
e até casca de mandioca.
No final de Outubro, a quinta
rota (e última) do Confina Brasil foi dividida em duas equipes,
que percorreram um total de 38
projetos de pecuária intensiva
em 23 municípios de Goiás e
quatro no Norte de Minas Gerais. Ao final das cinco rotas,
foram visitadas propriedades
que somam mais de 2,5 milhões
de bovinos, onde foram apreciadas as mais diversas condições
de infraestrutura, sistemas de
engorda, equipamentos e itens
ligados ao manejo nutricional
do gado.
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Casa Branca: rigor na seleção
Fotos: Divulgação

Por Eduardo Fehn Teixeira

“N

ossa missão é contribuir para a melhoria
da produtividade na
pecuária”, afirma o selecionador Paulo de Castro Marques.
Proprietário da Casa Branca
Agropastoril, juntamente com a
filha, Fabiana Marques Borrelli,
trabalham e investem nas mais
modernas tecnologias para selecionar animais das raças Angus, Ultrablack, Brahman e Nelore, capazes de produzir mais
e melhor, que cresçam rápido e
cheguem à idade de abate mais
cedo com uma carcaça ideal
para a produção de carne de
qualidade.
Dessa forma, a propriedade,
que tem como carro-chefe a Fazenda Santa Ester, em Silvianópolis, MG, cumpre sua missão
de proporcionar aos pecuaristas de todo o Brasil uma confiável opção para aquisição de
touros avaliados para trabalho
a campo e de fêmeas férteis e
produtivas. O resultado é a con-

tribuição efetiva da Casa Branca ao contínuo melhoramento
dos indicadores de produção e
reprodução da pecuária brasileira, seja de fertilidade sexual, velocidade de acabamento,
qualidade de carne e, o mais
importante, a funcionalidade –
entendida como a característica que explica a boa adaptação
dos animais da Casa Branca às
diversas condições do Brasil.
Com animais rigidamente
selecionados para gerar bezerros mais pesados e de rápido
ganho de peso, a Casa Branca
está posicionada entre os mais
importantes projetos pecuários do país. As raças selecionadas agregam mais produtividade à pecuária, na medida
em que desempenham papéis
complementares indispensáveis na cadeia da produção de
carne. Elas foram escolhidas
com muito cuidado pela Casa
Branca para oferecer a melhor
solução em melhoramento ge-

As avaliações são realizadas desde 2012, sob a coordenação da professora Sarah
Meirelles (UFLA) e do prof.
Jaime Tarouco (Ufrgs), que realiza as avaliações de ultrassonografia de carcaça.
O rigor da seleção é uma
marca indiscutível do programa de melhoramento genético
da Casa Branca. Os animais
são avaliados desde o nascimento, passando pelo desmame até o sobreano. O objetivo é acompanhar de perto e
mensurar o desenvolvimento
dos machos e das fêmeas, com
extrema rigidez em termos de

indicadores de desempenho
zootécnico. Afinal, a pecuária
moderna exige resultados produtivos e reprodutivos cada
vez mais apurados.
Uma das ferramentas mais
importantes utilizadas pela
Casa Branca é a prova de desempenho. A partir de 2021,
além dos machos, as fêmeas
também passaram a ser avaliadas. “As fêmeas representam o
bem mais valioso da propriedade, já que ficam vários anos
no plantel e cumprem papel
essencial no melhoramento
genético. Então, por que não
utilizar esse método de avalia-

nético direcionado ao aumento
da produtividade, gerando resultados econômicos superiores para os pecuaristas e contribuindo para o aumento da
oferta de carne de qualidade
para atender à crescente demanda interna e internacional.

Nesse sentido, aliás, a FAO
– órgão das Organizações das
Nações Unidas ligado à alimentação, divulgou que até
2050 o mundo tem que dobrar
a oferta de carnes para atender
às necessidades de consumo da
crescente população do plane-

ta. “A Casa Branca faz a sua
parte, colocando no mercado
animais avaliados para multiplicar a oferta de bezerros de
qualidade e, assim, contribuir
para o contínuo fortalecimento
da pecuária brasileira”, destaca Paulo Marques.

ção para identificar também as
melhores futuras mães?”, ressalta Paulo Marques.
“Confiamos na importância da prova de desempenho
e estamos sempre incluindo
novas medições para, cada vez
mais, identificar os melhores
animais, que serão colocados
à disposição dos criadores”,
reforça Fabiana Marques Bor-

relli, diretora da Casa Branca.

dos pela técnica de ultrassonografia de carcaça.
A profª. Sarah Meirelles,
do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de
Lavras (UFLA), destaca que
um diferencial no trabalho da
Casa Branca é aliar ao CAR a
ponderação para espessura de
gordura subcutânea e incluir
o ganho de peso residual para
compor o índice Casa Branca. “Dessa forma, selecionamos animais que apresentam
consumo proporcionalmente
menor, com deposição adequada de gordura na carcaça
sem afetar o ganho de peso, o
que pode levar à redução nos
custos de produção e ao incremento do lucro da pecuária”,
observa a técnica.

Uma década de provas de desempenho

As fêmeas são o bem mais
valioso da propriedade: ficam
vários anos no plantel e são
essenciais no melhoramento

Avaliações em duas fases
A prova é composta por
duas fases: após o período de
adaptação, os animais são avaliados durante 70 dias com
medições periódicas, incluindo
consumo alimentar residual
(CAR) e ganho de peso residual. Todos os animais são avalia-

Paulo Marques com a filha Fabiana Marques Borrelli

Mais com menos
“A alimentação representa
até 70% das despesas totais
de produção. Os animais que

Angus@newS

consomem menos e são mais
eficientes obviamente geram
menos custos e são mais desejáveis”, explica Sarah.
Tarouco é o responsável
pela avaliação do mérito das
carcaças obtido por ultrassonografia em tempo real, que
analisa espessura de gordura
subcutânea, área de olho de
lombo e gordura intramuscular, teste extremamente eficaz
para identificar a porção superior do plantel.
“A ultrassonografia de carcaça é um importante instrumento para selecionar os reprodutores para qualidade de
carcaça (espessura de gordura
e gordura intramuscular), sem
comprometer a velocidade de
ganho de peso. Importante ressaltar que essa é uma característica de média/alta herdabilidade, que proporciona grande
impacto na seleção e contribui
decisivamente para a produção
de carne de qualidade, cada
vez mais desejada pelos frigoríficos e pelos consumidores”,
ressalta o prof. Jaime Tarouco.
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“Quando a Associação Brasileira de Angus deu início ao
programa genômico, à busca
de genótipos para a formação
da população de referência do
Promebo, a Casa Branca já vinha genotipando seus animais
há algum tempo através da
Neogen, que foi o nosso laboratório num primeiro momento
para a realização da base genética. Depois a Zoetis se tornou nossa parceira e também
entraram no banco de dados os
genótipos dessa empresa. O Dr
Paulo Marques, quando soube
que a Neogen iria participar,
imediatamente disponibilizou
os genótipos da Casa Branca
- tanto de animais nacionais
quanto dos importados dos Estados Unidos - para a Angus,
dados esses que foram incorporados na avaliação genética
que foi lançada em 2021 com
a Dep genômica. Esse foi o primeiro compartilhamento de

genótipos da Casa Branca com
a Angus e com o Promebo, o
que auxiliou muito no processo de evolução das avaliações
genéticas da raça Angus no
Brasil. E há poucas semanas,
Paulo Marques também compartilhou com a Angus os dados de eficiência alimentar resultantes das provas realizadas
há 10 anos pela Casa Branca.
Essas informações estão sendo
incluídas na população de referência de eficiência alimentar da Angus. Estamos trabalhando para o lançamento da
nova Dep e essas colaborações
da Casa Branca vem sendo importantíssimas para a formação da população de referência para eficiência alimentar.
São enormes colaborações do
selecionador Paulo Marques
para os trabalhos da Angus e
do Promebo visando o melhoramento genético da raça Angus”, informou Pivato.

características de importância
econômica avaliadas nas provas. Ela destaca ainda a busca
por animais mais eficientes que
Em 10 anos,
ingerem menor quantidade de
ganhos indiscutíveis
A profa. Sarah Meirelles alimento, mas que não deixam
analisou a evolução de vários de ganhar peso e depositar
indicadores mensurados entre gordura na carcaça, trazendo
2012 e 2022 nas provas de de- mais lucratividade ao produtor
sempenho de machos Angus e rural.
“Destacamos que obtiveBrahman da Casa Branca. Os
ganhos de produtividade são mos evolução nesses 10 anos de
indiscutíveis e constatam a im- seleção para as características
portância dessa ferramenta de relacionadas ao mérito da caravaliação, como mostra a ilus- caça obtidas por ultrassonografia em tempo real, além do
tração.
Das melhores mães
ganho médio diário, de acordo
Entre
os
machos
Angus,
os melhores pais
“Realizamos a prova de destaque para o aumento de com a imagem abaixo”, afirma
desempenho com machos jo- 36% no ganho médio diário, a coordenadora das provas. E
vens contemporâneos, recém- além de 51% na espessura de em seguida vamos ter resultadesmamados, para selecionar gordura na garupa e de 36% dos de avaliações com a raça
os melhores produtos da Casa na espessura de gordura sub- Ultrablack, cujos trabalhos já
estão sendo realizados, conBranca com base nos mais cutânea.
“Esses resultados mostram forme a professora Sarah. Ela
importantes indicadores econômicos, incluindo alto ganho claramente que o trabalho da também informa que na raça
de peso, menor consumo de ali- Casa Branca está focado em Angus em breve teremos informentos e bom acabamento de indicadores econômicos, espe- mações de trabalhos bem inteFigura 1 – Evolução em 10 anos para as caractecarcaça. E quanto às fêmeas, cialmente com aumento das ressantes onde são buscados
rísticas relacionadas ao mérito da carcaça obtidas
buscamos as futuras mães de partes de cortes nobres, que re- marcadores moleculares assobezerros de alta qualidade, que presentam o maior valor para ciados a várias características por ultrassonografia em tempo real e para o ganho
crescerão mais rápido e podem a pecuária de corte”, destaca importantes para o desempe- médio diário na raça Angus.
nho da raça.
ser tornar candidatos a touros Fabiana Marques Borrelli.
Para
Sarah
Meirelles,
essa
multiplicadores de genética de
Parceria com a Associação
alta performance. A rígida ava- evolução confirma que a Casa
Brasileira de Angus
liação zootécnica faz parte do Branca está preocupada em
“Entregamos todo o arnosso compromisso de ofertar fornecer aos seus clientes aniquivo
de genômica de nossos
mais
cada
vez
melhores,
tananimais provados para serem
usados com sucesso em fazen- to na qualidade da carcaça animais, inclusive os americadas de todo o Brasil Central”, quanto para diversas outras nos e também os resultados de
anos da pesquisa da UFLA em
nosso plantel de Angus para
colaborar e enriquecer os daCom a introdução da genômica,
dos da Associação Brasileira
de Angus”, assinala Paulo de
a Casa Branca doou seu
Castro Marques, o que é conbanco de dados à Associação,
firmado pela entidade através
dessa declaração de seu gerenincorporando o trabalho de
te de Fomento, Mateus Pivato:
assinala
Borrelli.

mais de 10 anos da empresa

Fabiana

Marques
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Angus e Ultrablack, destaque no RJ

A

Gira Técnica da Angus no
estado do Rio de Janeiro,
realizada entre os dias 26
e 27 de setembro, destacou a visita na Primus Ipanema Agropecuária, localizada em Macaé,
no Norte do RJ. Lá os exemplares vão para o confinamento
com 21 meses de idade e com
cerca de cem dias estão prontos
para o abate. Para assegurar
os ganhos, a fazenda, que trabalha com integração lavourapecuária, mantém uma dieta
balanceada para os animais e
ganho médio de peso diário de
1.600 kg.
“Essa dieta propicia um
desempenho com bom acabamento em termos de gordura e
ganho de peso, o que gera uma
carne com mais maciez e marmoreio”, afirma Jonas Kluppel,
veterinário da Primus.
O grupo da Angus, formado
pelo presidente da entidade, Nivaldo Dzyekanski, pelo gerente
de Fomento, Mateus Pivato,
pelo técnico de Fomento, João
Pedro Veiga e pelo técnico de
controle de qualidade do Programa Carne Angus Certificada, Murilo Galliani, esteve em
duas fazendas da região a fim
de conhecer de perto o trabalho
que vem sendo realizado pelos
usuários da raça, seja em sistema de ciclo completo (cria,
recria e engorda) ou sistema
de cria. “O gado Angus está se
adaptando muito bem à região,
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ao calor, tendo um bom desempenho, tanto os machos quanto
as fêmeas. Isso nos alegra, pois
revela a força que a genética
Angus tem para desempenhar
bem por todo o país e ainda
garantir ao produtor carne de
qualidade”, avaliou Dzyekanski.
Segundo Pivato, a expansão
constante da genética Angus
pelo país mostra como a raça
é versátil e se encaixa em inúmeros sistemas de produção no
Brasil. “Se o criador, o entusiasta da raça, ou quem quiser
produzir carne de qualidade,
compreender bem como é seu
sistema, e ter um foco de produção, a raça Angus certamente tem a genética adequada que
vai se enquadrar bem nesse sistema e sem dúvida vai garantir
o sucesso dos negócios”, disse

e alavancar a produção de carne certificada derivada da raça
Aberdeen Angus na região norte do Estado do Rio de Janeiro”, ponderou Galliani.
A gira pelo RJ contou, ainda, com visitas às propriedades
Saudade, em Macaé, e Esplendor, em Campos dos Goytacazes. Na ocasião, os membros da
comitiva destacaram os avanços da raça pelo país, novas técnicas e processos de seleção de
animais que asseguram produção de carne premium. O evento
foi uma organização do Núcleo
Angus Tropical e da Fazenda
Esplendor.
o técnico.
E o resultado da produção
da Primus pode ser conferido
no gancho. Durante a visita,
20 exemplares foram selecionados para abate no Frigorífico Boi Boi, em Quissamã, dos
quais cinco foram certificados.
A ideia foi mostrar na prática
os rígidos padrões avaliados
pelo Programa Carne Angus
Certificada para garantia do
selo verde-amarelo da Angus
no produto final. “Como foi o
primeiro abate premium que a
propriedade realizou, avalio o
resultado como excelente, pois
houve um aproveitamento de
25%. A missão agora é ampliar
a difusão dos benefícios da raça
aos produtores, apresentar o
Programa Carne Angus para
indústrias frigoríficas da região

Ultrablack
Ganhando espaço entre os
pecuaristas brasileiros como
mais uma ferramenta para produção de carne de qualidade, a
raça Ultrablack deve ter, nos
próximos meses, seus primeiros
animais registrados no Rio de
Janeiro. Uma das propriedades
que está apostando na genética é a Esplendor, em Campos
dos Goytacazes, do criador e
presidente do Núcleo Angus
Tropical, Hudson Oliveira Jaber. A fazenda conta, hoje, com
20 matrizes da raça, bem como
parcerias com a raça Brangus,
fazendo Ultrablack.
“Já estamos fazendo FIV,
coletando dessas vacas e dos
parceiros, produzindo embriões
de Ultrablack e colocando nas

nossas vacas meio sangue, a fim
de criar um plantel de Ultrablack e ampliar a raça não só
para o RJ, mas para o Brasil”,
explicou o criador. O objetivo,
segundo ele, é buscar a rusticidade desses exemplares para
atender ao clima mais quente
da região. “Nossa expectativa
é, no próximo ano, ter cerca de
cem animais disponíveis para o
mercado”, previu. A propriedade
foi palco de dia de campo, com
cerca de 70 criadores da região,
que participaram de palestras
dos representantes da Angus.
Para Pivato, o crescimento
da utilização de Ultrablack pelo
país mostra a importância da
raça na produção de qualidade
em ambientes mais restritivos.
“A raça anda muito bem em
ambientes mais quentes, como
no RJ e, por isso, tem sido utilizada por criadores de diversas
regiões que querem produzir
ao final do processo carne premium ao mercado”, sentenciou.
Em todo o país
Presente nas 27 unidades da
federação, a raça Angus vem demonstrando cada vez mais sua
aptidão para a produção em diferentes sistemas e localidades
do país, como o Rio de Janeiro.
Os criadores da raça no Estado têm colhido lucratividade e
produtividade nos negócios ao
investir na produção de animais
meio sangue Angus.

Vencedores do Ranking Nacional de Rústicos
A Cabanha Recalada, de
Capão do Leão, RS, é a campeã do Ranking Nacional de
Expositores Angus 2022 entre
os exemplares rústicos. Essa é
primeira vez que a propriedade
comandada pelo pecuarista Fábio Langlois Ruivo, vence o prêmio concedido pela Associação
Brasileira de Angus a criadores
com destaque nas pistas das
exposições. Como vice-campeã
do ranking ficou a Estância
Três Marias, de Santa Vitória
do Palmar, RS, de Francisco
Azambuja Amaral, seguida pela
Cabanha Soldera, de Panambi,
RS, de Irmãos Soldera Agropecuária, na terceira posição.
O presidente da Angus, Nivaldo Dzyekanski, reforçou

a importância da retomada
a pleno das exposições póspandemia a fim de enaltecer o
trabalho de seleção realizado
pelos criadores em suas propriedades. “As mostras agropecuárias são grandes vitrines
para a genética dos animais
Angus, é onde conseguimos ver
a expansão da qualidade dos rebanhos. Presenciar a volta dos
julgamentos em pista é uma
alegria para nós, assim como
reconhecer com o ranking a
atuação dos pecuaristas”, avaliou o dirigente.
Ranking Estadual
A Cabanha Recalada também levou o título de campeã
do Ranking Estadual do Rio

Grande do Sul de Expositores
de Rústicos. A segunda colocação ficou com a Estância
Três Marias. Em terceiro lugar
sagrou-se a Estância Tradição,
de Santa Vitória do Palmar, da
Parceria Rotta Assis.
Ranking de Argola
Na modalidade de expositores e criadores de animais de
Argola foi ranqueado somente o
Estadual do Rio Grande do Sul,
na qual a vitória foi conquistada pela Cabanha Tellechea, de
Uruguaiana, RS, de Sérgio Bastos Tellechea. A vice-campeã foi
a Reconquista Agropecuária,
de Alegrete, RS, de José Paulo
Dornelles Cairoli. A Fazenda 4
Linhas, de Guaíba, RS, de Luiz

Antônio Venker Menezes, arrematou a terceira colocação do
Ranking de Expositores e de
Criadores de Argola de 2022.
O Ranking 2022 foi definido
pelas exposições realizadas no

segundo semestre de 2021 até
a Expointer 2022. A entrega
dos prêmios será feita na tradicional festa de fim de ano da
Angus marcada para o dia 24
de novembro.
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Unindo as pontas:

Do melhoramento à carne gourmet
Por Reinaldo
Leopoldino
de Souza

S

e antigamente as pessoas compravam carnes
no supermercado ou
no açougue, focando apenas
na diferença entre os cortes, considerados de primeira
(peças do traseiro do boi) ou
de segunda (partes do dianteiro), com o surgimento dos
cortes considerados premium,
essa separação se tornou irrelevante.
O mercado de carne bovina é cada vez mais pressionado pela população a entregar
produtos de excelente qualidade, mantendo padrão e
confiabilidade. O cliente não
quer apenas consumir, deseja
viver uma experiência única,
que possa aguçar os quatro
sentidos e ficar guardada
na memória até a próxima
compra. Para atender a esse
novo perfil, a pecuária passou
a investir no melhoramento
genético, focando em características capazes de criar
um padrão animal superior,
considerando, por exemplo, a
raça, idade de abate, maciez
da carne e o acabamento de
carcaça.
Esse melhoramento genético que leva à produção de
uma carne considerada premium é possível, entre outras
coisas, pelo uso da inseminação artificial, uma técnica
que multiplicou a possibilidade de cruzamento entre raças
– com grande destaque para
o Angus - e a utilização da
genética de animais que, selecionados ao longo do tempo,
tiveram um aprimoramento
de determinadas características que influenciam na quali-

As carnes premium têm ganhado cada vez mais
o gosto do consumidor brasileiro. Estamos
conseguindo perceber que diferentes parcelas
da população conhecem, buscam, têm a
oportunidade de experimentar, ou até mesmo
consumir com mais frequência, as carnes ditas
gourmet.
dade da carne.
Ao cruzar a base zebuína, que representa a maior
parte do rebanho brasileiro,
com o Angus, consegue-se o
aumento da qualidade da carne e o estabelecimento de um
padrão de sabor, tonalidade e
maciez, que tornam esse produto realmente diferenciado,
permitindo o aproveitamento
de todas as suas partes como
nobres. É esse sentimento de
exclusividade e de satisfação
no consumo de uma peça que
diferencia uma carne gourmet de um corte comum.
Para dar mais sofisticação a um produto gourmet,
as marcas passaram a utilizar nomes americanizados.
O shoulder é a nova nomenclatura dada à paleta e, ao
contrário do que acontecia
antigamente (quando a carne
era cozida apenas em panela
de pressão ou consumida na
forma moída), pode ser feito
na churrasqueira com um sabor tão diferenciado quanto
o da picanha. Já o brisket, é
o corte referente à ponta de
peito, que era feita somente
na panela, mas que na forma
gourmet pode fazer parte do
churrasco de domingo sem
deixar a desejar.

Estar atento ao mercado
e adequar o melhoramento
genético à necessidade do rebanho é o que faz as pontas
da cadeia se aproximarem.
Na Genex Brasil, buscamos
orientar nossos clientes para
utilizar a genética de forma
apropriada a cada sistema
de produção. É preciso muito
planejamento para produzir
um novilho considerado ‘tipo
1’, que possui todos os cortes com qualidade gourmet.
Nós temos tradição no uso do
cruzamento no Brasil, sempre
fazendo indicações técnicas,
ouvindo e entendendo o cliente. Nossa equipe de técnicos e
representantes são treinados
para isso.
Prêmio Top Produtor
de Carne Angus
Um exemplo é a Agropecuária Águas Claras, localizada em Tupanciretã (RS),
cliente da Genex Brasil há
mais de 10 anos. Lá, o investimento no melhoramento
genético resultou no prêmio
Top Produtor Carne Angus do
Rio Grande do Sul, concedido pela Associação Brasileira
de Angus, sendo atualmente
o produtor com maior percentual de gado certificado

O novo perfil do consumidor,
que deseja viver uma
experiência única, levou a
pecuária a investir na produção
de carne de qualidade
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no Programa Carne Angus
Certificada do Rio Grande do
Sul.
Um dos proprietários e
administrador da Agropecuária Águas Claras, Fernando
Almeida entende que o grande diferencial desse trabalho
foi a possibilidade de padronização da raça Angus no
rebanho. Nas palavras dele:
“Além disso, ganhamos em
precocidade, uma vez que temos fêmeas que serão futuras
matrizes podendo reproduzir
aos 14 meses. Isso possibilitou que conseguíssemos dobrar o nosso número de matrizes, tendo 97% das fêmeas
da propriedade em reprodução”.
Outro importante resultado é a possibilidade de os
machos terem condições de
serem abatidos aos 18 meses
com peso médio de 550kg.
Assim, se produz carne de
animais precoces, bem-acabados, com sabor, maciez e
marmoreio.
Ou seja, a carne premium,
consumida em cada vez mais
churrascos Brasil à fora, começa no melhoramento genético e na criação de animais
com potencial superior para
algumas características específicas, desejáveis para pro-

dução de carne de qualidade
como AOL, gordura subcutânea, marmoreio.
Para os consumidores, essas características são percebidas nos sentidos: maciez,
sabor, suculência, além da padronização e da versatilidade
dos cortes e suas formas de
preparo.
O melhoramento genético é um caminho sem volta. O trabalho desenvolvido
nessa área contribui para
o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, abrindo
portas para novos mercados.
Ao unir as pontas da cadeia,
com a utilização de todas as
tecnologias disponíveis, não
só na genética, mas no manejo, adequação do sistema de
produção e na sanidade dos
animais, vamos avançando na
pecuária e nos aproximando
cada vez mais do consumidor
final. Assim, contribuímos
para sustentabilidade e para
o contínuo crescimento desse
setor que tanto movimenta
nossa economia.

Médico Veterinário, especialista em
desenvolvimento de produto Corte da
Genex Brasil

