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EDITORIAL

Trabalho com ética
Meus amigos,

Paulo de
Castro
Marques

Me permitam usar esse nobre
espaço do jornal Angus@newS
para fazer uma reflexão sobre o
trabalho que temos realizado em
prol do Angus no Brasil.
Quando digo nós, me refiro
aos dirigentes da Associação que
investem preciosas horas do seu
tempo em favor do Angus. Também
me refiro aos milhares de criadores
apaixonados
espalhados
pelo
País, aos técnicos de campo que
ajudam a multiplicar essa genética

fantástica e aos colaboradores, que
cumprem diariamente o seu dever.
Os resultados conquistados por
todos nós me enchem de orgulho
e comprovam, mais uma vez, que
a união faz a força e que quando
trabalhamos com os mesmos
objetivos nos tornamos imbatíveis.
Estão aí os números do Angus
para comprovar que atuamos
com ética, paixão e envolvimento
coletivo. Além da venda recorde
de sêmen, há grande procura
por reprodutores, as fêmeas são
valorizadas e a carne recebe

Campereágua
Mariana Macedo Salvador, na Estância Santo Izidro, da Cia. Azul,
em Uruguaiana RS, em foto de Andrea D’Amato

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

EXPEDIENTE

bonificação. O que mais podemos
querer.
Fazendo um trocadilho no
provérbio conhecido por todos,
para mim "em estratégia que está
dando certo não se mexe". Assim,
conclamo todos a manter o rumo,
doando um pouco mais de si pela
raça, de maneira profissional e
ética, como tem sido até o presente
momento.
Abraço!
Presidente
Associação Brasileira de Angus

NESTA
EDIÇÃO
McDonald's da Copa

3

Curso de Cortes de Carne

4

Angus do Chef

6

Notícias dos Núcleos

10

Informe Angus

12

Opinião - Como escolher o touro

14

Perfil - Renato Zancanaro

16

Melhoramento genético

18

Exposições Ranqueadas

22

Leilões Chancelados

36

Associação Brasileira de Angus

Diretoria Biênio 2013/2014
Diretoria Executiva - Diretor Presidente: Paulo de Castro Marques - Diretor 1º Vice Presidente: José Roberto Pires Weber - Diretor Vice Presidente: Marco Gomes Costa - Diretor Vice Presidente: Wilson
Brochman - Diretor Vice Presidente: Rogério Stein - Diretor de Marketing: Gustavo Goulart - Diretor Administrativo: Sérgio Colaço - Diretor do Programa Carne Angus: Reynaldo Titoff Salvador - Diretor
Financeiro: Maurício Weiand Lampert - Diretor de Núcleos: Leo Warszawski – Conselho de Administração - Membros Eleitos: Antônio Maciel Neto, Renato Zancanaro, Valdomiro Poliselli Júnior, Nelson
Serpa, Fabio Gomes - Membros Natos (ex-Presidentes da ABA): Angelo Bastos Tellechea, Fernando Bonotto, Reynaldo Titoff Salvador, José Roberto Pires Weber, Antônio Martins Bastos, José Paulo Dornelles
Cairoli, Joaquim Francisco Bordagorry de Assumpção Mello - Conselho Fiscal - Membros Efetivos: Mariana Tellechea, Roberto Soares Beck, Cláudia Indarte Silva - Membros Suplentes: Frederico Fittipaldi
Pons, Fernando Osório, Fernando Pons - Conselho Técnico - Ricardo Macedo Gregory – Presidente, Rogério Rotta, Roberto Vilhena, Felipe Cassol, Angela Linhares, Fernando Gonçalves, Amilton Cardoso Elias Representante ANC.

Angus@newS

Coordenação: Katiulci Santos (gerencia@angus.org.br)
Jornalistas Responsáveis: Eduardo Fehn Teixeira - MTb/RS 4655 e Horst Knak - MTB/RS 4834
Colaboradores: Jorn. Alexandre Gruszynski, jorn. Marina Corrêa, Jorn. Nelson Moreira, jorn. Nicolau Balaszow e articulistas
Departamento Comercial: Agência Ciranda - Para anunciar, ligue 51 3231.6210 // 51 8116.9789 e 51 8116.9786
Edição, Diagramação, Arte e Finalização: Agência Ciranda - Fone 51 3231.6210 - Av. Getúlio Vargas, 908 - conj. 502 - CEP 90.150-002 - Porto Alegre - RS
www.agenciaciranda.com.br :: ciranda@agenciaciranda.com.br
Associação Brasileira de Angus - Largo Visconde de Cairu, 12 - conj. 901 - CEP 90.030-110 - Porto Alegre - RS - www.angus.org.br - angus@angus.org.br - Fone: 51 3328.9122
* Os artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
Capa: Fotos Divulgação/Angus

Angus@newS

CARNE

Maio/Junho de 2014

3

Carne Angus na Copa do Mundo
ne Angus Certificada, sendo
uma opção mais saborosa que
a outra. Confira os sanduíches
e dias da semana em que serão encontrados nas lanchonetes da rede: Sexta-feira:
McArgentina - pão McBola, 2
carnes Angus, molho maionese
chimichurri, alface crespa, toesta Copa do Mundo os mate, bacon e queijo cheddar;
torcedores brasileiros e Sábado: McEstados Unidos também os estrangei- pão McBola, 2 carnes Angus,
ros – especialmente os aman- molho barbecue, cebola cristes da carne de qualidade – já py, picles, mix folhas, bacon
têm os seus sanduíches favori- e queijo cheddar e Domingo:
tos: McBrasil, McArgentina e McBrasil - um pão McBola, 2
McEstados Unidos. Os novos carnes Angus, maionese, molanches, que representam os lho vinagrete, alface crespa e
países, são feitos com carne queijo emental.
Angus certificada, na campaA raça Angus é a única no
nha “Favoritos McDonald’s”, País a associar sua marca a
a mais recente novidade do uma linha de sanduíches. Ao
cardápio da famosa rede de todo, o acordo entre Angus
restaurantes. A campanha e McDonald’s já rendeu oito
“Favoritos McDonald’s” con- opções de cardápio, entre fita com sete sanduíches, que xas e sazonais, desde o início
se revezarão de acordo com o da parceria em novembro de
dia da semana. E desses, três 2011 (Angus Deluxe e Angus
são preparados à base de car- Bacon – fixas; Angus Bour-

N

bon Barbecue, Angus Dijon,
Angus Tabasco, mais os três
sanduíches da nova campanha
- sazonais). “Essa campanha
com carne Angus é extremamente querida e muito esperada pelos consumidores do
McDonald’s, assim, não poderia faltar no ano da Copa
no Brasil. Vamos trazer aos
nossos consumidores combinações de sabores deliciosos
em uma campanha empolgante que vai contribuir para o
clima festivo gerado por um
dos maiores eventos esportivos do mundo”, explica Ro-

Alta gastronomia na Alemanha
valoriza carne brasileira
Com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex
Brasil), o Programa Carne Angus Certificada, da Associação
Brasileira de Angus, participou
nos dias 15 e 16 de maio do
“Symposium Feines Essen +
Trinken 2014”, em Munique, na
Alemanha. Estiveram presentes
o presidente da Associação Brasileira de Angus, Paulo de Castro
Marques, e o gerente nacional do
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira
de Angus, Fabio Medeiros. O
evento tradicionalmente valoriza a alta gastronomia, reunindo
renomados chefs internacionais,
representantes das principais
redes de varejo e de restaurantes da Europa. E a promoção
da carne Angus brasileira em
âmbito internacional, realizada
em parceria com a Associação
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), fortaleceu o slogan “Angus, Brazilian
Beef Gourmet”.

Fotos: Divulgação/Angus

berto Gnypek, vice-presidente
de Marketing do McDonald’s.
“O volume de produtos originados com a parceria Angus/
McDonald’s, culminando com
o lançamento dos sanduíches
McBrasil, McArgentina e
McEUA, demonstra o sucesso da carne Angus Certificada
no cardápio da principal rede
de serviço de alimentação rápida do mundo. São produtos
diferenciados, que caíram no
gosto do brasileiro”, enfatiza
Reynaldo Salvador, diretor do
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasilei-

ra de Angus, o principal projeto de fomento à produção de
carne bovina de qualidade do
Brasil.
“A parceria com o
McDonald’s é um ganho indiscutível para a raça. Seguimos
com o projeto de fomento e
também de conhecimento da
carne Angus Certificada pelos brasileiros. Trazer o nome
do Angus para o cotidiano das
pessoas das cidades nos diferencia e valoriza”, ressalta
Paulo de Castro Marques, presidente da Associação Brasileira de Angus.

Cortes Premium
impulsionam a
pecuária paranaense

Entre 23 e 25 de abril, a
Scot Consultoria promoveu
Encontro de Confinamento, que abriu espaço para
a CooperAliança, com seu
sistema profissional de gestão. No evento realizado em
Ribeirão Preto, uma das estrelas foi a palestra do presidente da CooperAliança,
Edio Sander, de Guarapuava,
PR. No intervalo, brilhou a
Programa Carne Angus no “Symposium Feines Essen + Trinken 2014”
Carne Angus Certificada,
“Mostrar a qualidade de Paulo de Castro Marques. Já servida em coquetel pelos
nossa carne ao mundo é fun- Fabio Medeiros enfatizou que realizadores aos mais de
damental. Fomos a esse evento o evento apresenta o que há de 400 inscritos.
Em palestra realizada no
acompanhados de nossos par- melhor à disposição do público
ceiros Marfrig, JBS e Frigol europeu. Bebidas, alimentos primeiro dia do Encontro, dumostrar ao mercado interna- finos e um misto de aromas e rante o painel “O foco é na
cional - especialmente o euro- sabores encantam os visitantes. gestão”, Edio Sander expôs o
peu - os diferenciais de nossa “E a Carne Angus Certificada exemplo de sucesso da Coocarne e a garantia de qualidade é um produto de exportação do perAliança, única cooperatie procedência conferida pela Brasil com excelente aderên- va a ter espaço nas plenárias.
certificação da Associação cia a este conceito”, explica o Entre as atividades da cooBrasileira de Angus”, ressal- gerente nacional do Programa perativa expostas por Sander,
a parceria com o Programa
tou o presidente da entidade, Carne Angus Certificada.

Edio Sander

Carne Angus Certificada teve
destaque, já em seu segundo
ano. Sander assinalou que
o ingresso no Programa foi
um importante marco para
a valorização do pecuarista,
da carne e da genética Angus
em terras paranaenses.
Pela Associação Brasileira de Angus estiveram presentes a técnica do Programa Carne Angus Certificada,
Fernanda Nogueira Kuhl, e o
certificador do Programa em
São Paulo, Lucas Rosa.
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Peças de dianteiro valorizadas no Curso
de Manipulação de Cortes de Carne
Fotos: Divulgação/Angus

rente do Programa Carne
Angus, e Ana Doralina Meneses, coordenadora regional sul do Programa Carne
Angus Certificada, também
participaram ativamente do
articulado curso.

A

Casa da Angus no parque de exposições Assis Brasil, em Esteio,
RS, foi o local escolhido
para mais uma edição do
Curso de Manipulação e
Cortes de Carnes, a cargo
do especialista no assunto,
o consultor empresarial em
cortes de carnes, Marcelo Conceição – o Bolinha,
como é mais conhecido no
meio. A capacitação profissional, que já está na sua
4ª edição, foi realizada nos
dias 27 e 28 de maio, com
boa participação de profissionais que trabalham
em toda cadeia produtiva
de carnes, interessados na
capacitação que é essencial para uma adequada higienização, manipulação e
desperdício zero nos cortes

para uma boa preparação
de carnes.
O formato do curso, já
consagrado pelas três edições anteriores, abordou
principalmente o método
de desossa e a produção
de cortes especiais. Dividido entre módulos teórico e
prático, o curso teve duração total de 16 horas/aula.
Marcelo Bolinha, um importante entusiasta de cortes com Carne Angus Certificada, valoriza a parceria
com a Associação Brasileira de Angus, ressaltando

Marcelo Bolinha exibe sua técnica durante o curso da Angus

que ações como este curso
só trazem mais conhecimento para o uso correto
de valorosos cortes, desde o
manuseio correto no açougue e casas de carnes, até o
bom churrasco. “Considero
importante transmitirmos
este tipo de informação, assegurando a qualidade do
assado com uma carne excelente, que é a Angus, produto que se destaca”, frisa
Bolinha.
A carne Angus é a mais
valorizada pelos consumidores devido às suas qualidades indiscutíveis, como a
maciez e o sabor, conferidos
pelos índices de marmoreio.
A Associação Brasileira de
Angus tem parceria firmada
com a indústria frigorífica,
visando à produção de carnes de alta qualidade através de seu Programa Carne
Angus Certificada.
Teoria e prática
O programa do curso,
dividido em teoria e prática (um dia para cada segmento), teve nesta edição
o patrocínio da Associação
Brasileira de Angus, que
disponibilizou as carcaças
de bovinos abatidos no Programa Carne Angus Certificada para o curso. Na parte
teórica os participantes ti-

veram um amplo panorama
sobre o mercado de carnes,
nacional e exterior, tomando conhecimento sobre o
que de mais atual existe
no segmento. E na prática,
tiveram oportunidade de
acompanhar todo o processo de desossa e confecção
dos mais diversos cortes.
“A enfase foi dada à
preparação de churrasco
com cortes menos convencionais”, enfatizou Bolinha.
Para isso, dianteira, traseiro e costelas de Carne
Angus foram manipuladas
para proporcionar um churrasco diferenciado, com o
uso do dianteiro, do acém,
da paleta o do peito, entre
outros cortes, “desvendando na prática os segredos
da carne”, comentou Marcelo Bolinha. As veterinárias Fernanda Kuhl, subge-

Palestras
Durante do curso, Fernanda Kuhl e Ana Doralina
Menezes realizaram palestras sobre o Programa Carne Angus Certificada e boas
práticas de processamento
da Carne Angus. Fernanda
destacou o grande interesse dos 20 participantes do
curso, todos ligados ao setor da carne dentro dos seus
diversos segmentos, chefs,
açougueiros,
trabalhadores em propriedades rurais,
etc. Além da desossa das
carcaças também foi desossado um cordeiro para que
os participantes pudessem
aprender como agregar valor aos cortes.
As técnicas da Angus
também destacaram o interesse da Angus em capacitar profissionais do setor da
carne, sejam eles parceiros
do Programa Carne Angus
ou não. Os participantes
tiveram oportunidade de
degustar dois excelentes
churrascos nos dois dias
do curso. Um dos churrascos foi feito só com carne
de dianteiro, considerada
erroneamente como carne
de segunda, mas que a partir do corte e manipulação
adequados, resulta num saboroso assado.
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Filé Mignon ao molho de vinho
e cebola caramelizada
O Jornal Angus@newS, que
tanto aborda a raça Angus
como seu programa de carne
de qualidade, o Programa Carne Angus Certificada, a partir
desta edição também estará
sugerindo aos leitores bons
usos da carne Angus na culinária, através da publicação de
receitas articuladas e sempre
tendo como carro-chefe a Carne Angus Certificada.
E vamos começar com o
corte mais nobre do bovino, o
filé mignon.
Aprecie e faça para seus
amigos e familiares!

Ingredientes

Modo de preparo

. 200 g de filé mignon Brazilian Angus Beef em corte alto
. 40 ml de molho de carne com vinho tinto
. 60 g cebola aperitivo (descascada e levemente cozida)
. 30 g de açúcar
. 1 colher (sopa) de manteiga
. Sal e pimenta a gosto

Em uma frigideira, derreta a manteiga, acrescente o açúcar e deixe caramelizar um pouco.
Adicione a cebola, mexa e deixe caramelizar mais. Reserve.
Acrescente alecrim fresco, se preferir. Reserve. Tempere a carne com sal e pimenta a gosto.
Em uma frigideira bem aquecida, grelhe o filé mignon com um pouco de azeite, manteiga ou óleo.
Mantenha o fogo alto para selar a carne por fora e manter o seu interior rosado e suculento. Sirva,
em seguida, o filé acompanhado das cebolas e regado com o molho. A sugestão para acompanhar
a refeição é um bom vinho tinto! E bom apetite!

Ultrassonografia de Carcaça teve treinamento para técnicos
A Associação Brasileira de Angus marcou presença de destaque durante o IV
Treinamento de Técnicos de
Campo para Ultrassonografia
de Carcaça e Curso de Précertificação e IV Certificação
de Técnicos de Campo e Laboratório para Ultrassonografia
de Carcaça Bovina, realizado
de 5 a 9 de maio, na Estação
Experimental Agronômica da
Faculdade de Agronomia da
Ufrgs. Uma detalhada apresentação e divulgação dos últimos dados de performance do
Programa Carne Angus Certificada, foi realizada durante o
evento pelo gerente nacional
do programa Carne Angus,
Fabio Medeiros, que também

destacou a importância da ultrassonografia de carcaça para
a produção de carne de qualidade.
Segundo a Assistente Técnica da Angus, Jennifer Luzardo Teixeira, o curso contou
com a presença de técnicos

de todo o Brasil que buscavam aprimorar suas técnicas
de ultrassonografia, passando,
inclusive, pela certificação.
Estudantes da região CentroOeste, Sudeste e Sul do Brasil
e também da Colômbia estiveram presentes, assim como

renomados pesquisadores dos
Estados Unidos.
Na tarde do dia 5 de maio,
os participantes foram divididos em pequenos grupos e puderem avaliar, debater e nivelar
seus conhecimentos na prática
sobre as técnicas utilizadas
para ultrassonografia em bovinos – avaliando Espessura de
Gordura Subcutânea (EGS),
Área de Olho de Lombo (AOL)
e Gordura na Picanha (EGP8).
Foi através de uma estrutura
composta por bretes, montada
na Estação Experimental, que
puderam colocar em prática o
que foi visto em teoria no mesmo dia pela manhã.
O evento, que faz parte do
Programa de Fomento a Ul-

trassonografia de Carcaças,
contou com palestra do Ph.D.
Rick Tait, do U.S. Meat Animal Research Center, que falou sobre a importância de
utilização da ultrassonografia
no aumento do rendimento
comercial e qualidade da carne e ainda sobre a experiência
notre-americana na utilização
do ultrassom em programas de
melhoramento genético de bovinos de corte.
Coordenado pelo professor Jaime Tarouco, da Ufrgs,
pioneiro e especialista em Ultrassonografia, o curso marcou
mais uma importante etapa na
capacitação de técnicos dedicados aos exames de carcaças
por ultrassonografia.
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Um problema seu, do País e do mundo

Por Fernando
Sampaio

I

magine-se um hipotético indivíduo
que doravante chamaremos de Sr. Oliveira. O Sr. Oliveira é um homem comum. É um pai de família. Habita uma
região metropolitana que poderia ser
São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte
ou Recife ou alguma outra grande cidade. Tem um emprego em uma instituição financeira, ou em uma revendedora
de peças por exemplo. Pertence àquela
classe média ligeira, que além de trabalhar quatro meses por ano de graça para
o governo, esforça-se para pagar as contas de aluguel, escola, natação e inglês
dos filhos, plano de saúde, o guarda da
rua e outros pormenores no fim do mês.
O Sr. Oliveira levanta-se de manhã e
veste-se com roupas de algodão, algodão
esse crescido nos campos de Chapadão
do Sul (MS), Campo Novo dos Parecis
(MT) e processado em Blumenau (SC).
Talvez esteja um pouco frio e ele use um
pulôver de lã de carneiros criados em
Pelotas, RS, e fabricado em Americana
(SP). Calça seus sapatos de couro vindo
de bois do Mato Grosso, e fabricados em
Novo Hamburgo (RS).
Ele toma café da manhã, com ovos
vindos de Bastos, SP, leite de uma cooperativa do Rio de Janeiro, broa de
milho colhido em Londrina (PR), um
mamão vindo do Espírito Santo, suco
de laranja de Araraquara (SP) e um
cafezinho vindo direto de São Lourenço (MG). Ele lê um jornal, impresso em
papel feito de eucalipto crescido em Três
Lagoas (MS).
O Sr. Oliveira entra em seu carro,
abastecido com álcool de cana de açúcar produzida em Piracicaba (SP), com
pneus de borracha saída dos seringais de
São José do Rio Preto (SP).
Enquanto ele vai ao trabalho, a Sra.
Oliveira vai às compras nos supermer-

cados do bairro, sempre pesquisando os
melhores preços das frutas, das verduras
e da carne para não apertar o orçamento familiar.
No almoço, o Sr. Oliveira come um
filé de frango criado no Paraná, alimentado com soja e milho de Goiás e
de Mato Grosso, com molho de tomate de Goiás. Tem arroz do Rio Grande
do Sul, feijão dos pivôs do oeste baiano. Tem salada das hortas de Mogi das
Cruzes (SP). Suco de uvas do Vale do
São Francisco e de sobremesa goiabada feita com goiabas de Valinhos (SP) e
açúcar de Ribeirão Preto (SP), e queijo
de Uberlândia (MG). Outro cafezinho
dessa vez da Bahia.
Hoje a noite é de comemoração. Sua
empresa fez um corte de pessoal mas felizmente o Sr. Oliveira manteve o emprego. Ele leva a esposa para jantar fora.
Vinho do Vale dos Vinhedos gaúcho.
Presuntos e frios de porco criado em
Santa Catarina, alimentado com soja
paranaense, filet mignon de bois criados
no Sul do Pará. Chocolate produzido
com cacau do sul da Bahia. E outro café
de Minas, adoçado com açúcar pernambucano.
O Sr. Oliveira é um homem razoavelmente informado e inteligente. No dia
seguinte ele lerá os jornais novamente.
Pelos jornais ele ficará sabendo que há
conflitos em terras indígenas recentemente demarcadas e fazendeiros cujas
famílias foram incentivadas a ocupar
aquelas terras há décadas atrás. Pelos
jornais ele ficará sabendo que a pecuária é a maior poluidora do país (embora ele mesmo tenha o sonho de um dia
abandonar a cidade poluída e viver no
campo por uma qualidade de vida melhor). Pelos jornais ele tem notícias de
invasões de terras, de conflitos agrários,
de saques e estradas bloqueadas (o Sr.
Oliveira é a favor da reforma agrária,
embora repudie a violência). Pelos jornais ele toma conhecimento de ações do
Ministério Público contra empresas do
agronegócio (ele não entende que mal
há em empresas que ganham dinheiro).
Pelos jornais ele acha que a Amazônia
está sendo desmatada por plantadores
de soja e criadores de boi.
Mas o Sr. Oliveira pensa que isso não

A agricultura ocupa 7,5% da
superfície do País, e mesmo assim
somos os maiores exportadores do
mundo de vários produtos agrícolas

Fotos: Divulgação/Angus

tem nada a ver com ele. Pois eu gostaria
de agarrá-lo pela orelha, e gritar bem
alto, de megafone talvez, não um, nem
dez, mas mil megafones, que Tudo isso
é problema dele sim!
- Gostaria de lhe dizer que a agropecuária está presente em todos os dias
da vida dele.
- Gostaria de lhe dizer que o agronegócio gera um terço do PIB e dos empregos do país. Gostaria de lhe dizer que
quem diz que a pecuária polui mente
descaradamente.
- Gostaria de lhe dizer que o maior
desmatador da Amazônia é o Incra, que
com o dinheiro dos impostos dele sustenta assentamentos que não produzem
absolutamente nada, condenando uma
multidão de miseráveis manipulados
por canalhas balizados por uma ideologia assassina à eterna assistência do
Estado.
- Gostaria de lhe dizer que estes mesmos canalhas estão tentando, sob a palatável desculpa dos direitos humanos,
acabar com o direito de propriedade,
arruinando qualquer futuro para o agronegócio brasileiro.
- Gostaria de lhe dizer, que os mesmos canalhas querem fechar índios
que há 5 séculos estão em contato com
brancos em gigantescos zoológicos onde
eles estarão condenados à miséria e ao
suicídio.
- Gostaria de lhe dizer que índios
são 0,5% da população brasileira e não
obstante são donos de 13% do país.
- Gostaria de lhe dizer que querem
transformar 2/3 do país em reservas e
parque que estão sendo demarcados
sobre importantes reservas minerais e
aqüíferos subterrâneos essenciais para o
futuro do país.

- Gostaria de lhe dizer que a agricultura ocupa apenas 7,5% da superfície
do país, e que mesmo assim somos os
maiores exportadores do mundo de carne, soja, café, açúcar, suco de laranja e
inúmeros outros produtos.
- Gostaria de lhe dizer que podemos
dobrar ou triplicar a produção pecuária
do país sem derrubar uma árvore sequer.
- Gostaria de lhe dizer que produtores rurais não são a espécie arrogante
e retrógrada que os canalhas dizem que
são. -São gente que está vivendo em lugares onde você não se animaria a viver,
transitando por estradas intransitáveis
e mortais, acordando nas madrugadas
para ver nascer um animal, rezando
para chover na hora de plantar e para
parar de chover na hora de colher, com
um contato e um conhecimento da natureza muito maior do que o seu. São gente cujos antepassados foram enviados às
fronteiras desse país para garantir que
esse território fosse nosso, foi gente incentivada a abrir a mata, abrir estradas,
plantar e colher, às vezes por causa do
governo, às vezes apesar dele.
- Gostaria enfim de gritar a plenos
pulmões, que qualquer problema que
afete um produtor rural, uma empresa
rural, uma agroindústria É um problema dele, do País e do mundo.
-Sim, porque no mesmo jornal que o
Sr. Oliveira leu, há uma nota de rodapé
que diz que há 1 bilhão de pessoas no
mundo passando fome.
-E grito finalmente para o Sr. Oliveira e tantos outros iguais a ele: Abra os
olhos! e desconfie daqueles que querem
transformar o agronegócio em uma atividade criminosa.
Eng° Agr°, diretor executivo da ABIEC
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Angus cresce em Santa Catarina

O

Núcleo de Criadores de
Angus de Santa Catarina é um dos mais ativos,
e onde a raça mais cresce no
Brasil. A modernização e a padronização do rebanho bovino
daquele estado passou a ser
recomposto há alguns poucos
anos, a partir da descoberta
pelos criadores das vantagens
da genética Angus. Cabanhas
geradoras de reprodutores
multiplicadores da genética
Angus já são uma realidade
naquele estado, cercado por
barreiras sanitárias para o
controle da Febre Aftosa,
onde está vedado o ingresso ou
a passagem de animais vivos e
miúdos de bovinos, a não ser
pelos chamados corredores sanitários. O estabelecimento da
raça Angus se dá a partir da
aquisição de sêmen e especialmente de embriões.
As investidas da Associação Brasileira de Angus, que
em conjunto com o Núcleo
vem promovendo palestras

ministradas por técnicos ligados ao Programa Carne Angus
Certificada, demonstrando a
funcionalidade e a eficiência
da genética Angus na produção de carne de qualidade tem
sido importante à disseminação da raça. Essa motivação
tem gerado investimentos dos
criadores daquele estado em
genética superior. Com mais
de 4 milhões de cabeças de
gado, Santa Catarina é vista
como uma região chave para
o crescimento da raça Angus
no Brasil.
Presidente é otimista
Atual presidente do Núcleo
Catarinense, Nelson Serpa não
tem dúvidas sobre a qualidade e o enorme potencial produtivo da genética Angus. Ele
aponta que a seleção em Angus no Brasil já vem de muitos anos, sendo já totalmente
adaptada às nossas condições
de produção. “Isto é um enorme diferencial a ser considera-

Fotos: Divulgação/Angus

cargo do especialista Dr. Flávio Montenegro Alves.
Em 2014, conforme Deva,
Santa Catarina já contou com
duas exposições ranqueadas
Angus, a de Xanxerê – a ExpoFemi, e a ExpoFrai, realizada em Fraiburgo, ambas com
mais de 70 animais inscritos.
Na ExpoFemi julgou o técnico
da Angus Renato Pinto Paiva e na ExpoFrai apontou os
campeões o técnico da Angus
Antonio Chaves Neto (o ToniAdevolmir Silva (Deva)
nho).
O ativo Deva
Nos cálculos de Deva, já
Para o incansável técnico
do. Estamos praticamente em
pé de igualdade com as gené- da Angus em Santa Catarina, são mais de 70 criadores de
ticas americana e argentina Adevolmir Silva (o Deva), a Angus no estado catarinense e
e não temos nenhuma razão mostra de Angus na Exposi- um número que cresce a olhos
para darmos um tratamen- ção de Lages deste ano deverá vistos de usuários de genética
to desigual aos nossos touros se concretizar no maior evento Angus, de olho na padronizacomparativamente aos touros da raça naquele estado. A mos- ção dos rebanhos e na preimportados desses países”, ar- tra , de 14 a 21 de outubro, no paração de animais aptos ao
gumenta o criador.
parque do Conta Dinheiro, em Programa Carne Angus CerSerpa assinala ainda uma Lages, SC, deverá reunir este tificada, que chega com força
questão que para ele é fun- ano mais de 120 exemplares ao estado. O maior volume de
damental: “Temos vantagem Angus de argola, além de mais pecuária em Santa Catarina
em relação aos importados. de 20 trios de rústicos, com os está localizado nas regiões do
A nossa seleção é feita aqui, julgamentos de classificação a Oeste e do Planalto.

Núcleo Serrano com novo ânimo
Com sangue novo na direção desde o início do ano, sob
a tutela do criador e técnico
da Angus, Dr. Ivan Guazzelli,
o Núcleo Serrano de Criadores de Angus já está se movimentando para a realização
de um importante remate
programado para o dia 13 de
setembro próximo, com oferta
de exemplares Angus PO, PC
e cruzas. “Queremos incrementar a raça nos Campos de
Cima da Serra e movimentar
este núcleo que estava inativo, convoca Guazzelli”. E o
diretor de Marketing, Rafael
Paim, já antecipa: será o Remate Rubro Negro, a cargo da
leiloeira Três Martelos Negócios Rurais, com Luciano Totti ao martelo.
Guazzelli comenta que a
realização deste grande leilão
deverá mobilizar, acordar os
criadores para a importância
da participação nas atividades do núcleo. “Os Campos
de Cima da Serra acabaram
mudando sua economia de pecuária para a agricultura. E a
criação de gado na região está

desmotivada. Mesmo assim,
das raças criadas nessa região,
o Angus ainda tem a maior fatia, e queremos otimizar ainda
mais este mercado”, anima-se
o novo dirigente. O Núcleo Serrano congrega os municípios de
Vacaria, Muitos Capões, Campestre da Serra, Bom Jesus,
Esmeralda e Lagoa Vermelha.
"Esperamos que à medida que
o trabalho mostre resultados,
novos criadores e novos municípios venham participar do
nosso Núcleo, que agora já tem
sede - um espaço na Rural de
Vacaria”, avisa o presidente.
E ele lembra que o Núcleo é
aberto não só a selecionadores de Angus, mas também aos
usuários desta genética.

Marketing ativo
Para provar que o Núcleo
realmente acordou, o diretor
de Marketing, criador e leiloeiro rural Rafael Gargioni Paim,
nos remeteu a composição da
nova diretoria, eleita em reunião realizada no Restaurante
do Chico, em Vacaria, RS, em
dezembro passado. A nova diretoria executiva, para o biênio
2014/2015, tem a seguinte formação: Presidente: Ivan Pedro
Verdi Guazzelli, vice-presidente: Luciano Tamiozzo, DiretorSecretário: Marcus Vinícius
Boschi, Diretor de Finanças:
Luciano Bortolotto, Diretor
de Marketing: Rafael Gargioni
Paim, Diretor de Eventos: Arivaldir Borges Oliboni.

no ambiente onde o touro vai
produzir”. O dirigente do núcleo declara que vê com muita
simpatia este crescente movimento de valorização da genética Angus brasileira. “É um
indicativo altamente positivo
para a raça no País, e devido
às restrições sanitárias, Santa
Catarina vem aperfeiçoando
seu criatório Angus de uma
forma realmente exemplar”,
observa ele.

Nova direção no PR
Os integrantes do Núcleo de
Criadores de Angus do Oeste do
Paraná elegeram no dia 24 de
março, em Cascavel, PR, a nova
diretoria da entidade para o biênio 2014 – 2016, que tem como
presidente o criador Agassiz
Linhares Neto. Na Assembléia
Geral Ordinária foram eleitas
e empossadas a nova diretoria
executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.
O novo mandato teve início em
primeiro de abril de 2014 e se
estenderá até o dia 31 de março
de 2016.
Os novos dirigentes
Eleita por aclamação, a
nova diretoria do Núcleo tem a
seguinte formação: Presidente:
Agassiz Linhares Neto, Primeiro
Vice Presidente: Rogerio Fran-

cisco Stein, Segundo Vice Presidente: Reno Paulo Kunz, Diretor
Administrativo: Juliano Arthur
Alexander Vial, Diretor Secretário: Jose Filippon, Diretor de
Finanças: Cristopher Filippon,
Diretor de Eventos: Emilio Moacyr Zanetti Jr e Diretor de Marketing: Renato Luiz Zancanaro.
O Conselho Fiscal ficou
constituído por Lauro Colombo, Antonio Zancanaro e Luis
A.Copetti. Suplentes: Antonio
Carlos Queiroz, Antonio Machado Oliveira Filho e Gilvano
Colombo.
No Conselho Técnico estão
Ricardo Telli Pinto, Eder Eduardo Bublitz e Luis A. Copetti
e no Conselho de Administração, Jose Filippon, Renato
L.Zancanaro, Jose Dudek Neto
e Cristopher Filippon.
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Flávio Alves julga na Expointer
O selecionador (leia-se Cabanha Santo Antão, Alegrete, RS)
e técnico da Angus, médico veterinário Flávio Montenegro Alves,
será o Jurado de Classificação
da raça Aberdeen Angus na próxima Expointer.
“Sinto-me agradecido e honrado pela confiança depositada
no meu trabalho, pois volto às
pistas da Expointer para julgar
a raça Angus, no mesmo lugar
onde já atuei classificando Devon e a própria Angus”, comenta
Flávio Alves. O julgamento acontecerá na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil,
nos dias 1º, 02 e 03 de setembro.
“Para nós é motivo de muito orgulho ter o nome do Dr.
Flávio, nosso primeiro vice-presidente, escolhido para julgar
a raça Aberdeen Angus, nessa
que é considerada por muitos, a
maior mostra pecuária da América Latina”, comenta Amilton
Cardoso Elias, superintendente

Começa a integração

nos Canais da Angus

da ANC “Herd Book Collares”.
“Além de ser um renomado
criador, ele é reconhecido por
seus indiscutíveis méritos como
selecionador e avaliador de animais, tendo atuado em várias
das mais importantes exposições, sempre com grande destaque”, complementa.
O reconhecimento do trabalho de Flávio Alves como
jurado não é de hoje, pois ele

já julgou algumas das mais importantes mostras nacionais,
como Uruguaiana, Londrina,
Feicorte, Avaré e a própria
Expointer. Sua fama, desde muito, ultrapassou nossas
fronteiras, o que lhe rendeu
convites para julgar alguns
certames nos nossos vizinhos
Uruguai (Durazno e Prado) e
Argentina (Nacional de Outono em Bolívar).

Pecuária perde Sebastião Flor
Em Maio, a pecuária brasileira perdeu um dos seus ícones, que
ao lado do irmão era alguém que
fazia a diferença. Foi neste mês
que faleceu aos 78 anos Sebastião Flor, irmão de Romão Flor,
que formavam os conhecidos Irmãos Flor, um dos principais
confinadores de gado de corte do
País. Sebastião Flor tocava a Fazenda Califórnia Confinamento,
uma das maiores terminadoras de
bois do Brasil. Juntos, possuíam
mais de 100 mil cabeças de bovinos, reconhecido como um dos
maiores rebanhos do País. Cerca
de 25 mil matrizes são inseminadas anualmente com sêmen Angus, visando à produção de novilhos para terminação.
Nascido em Minas Gerais,
Sebastião foi criado com o irmão Romão em Goiás e Mato
Grosso, onde chegaram nos
anos 70, arrendando áreas para
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INFORME

cultivo de lavouras de feijão e
milho. Nos anos 80, ingressaram na pecuária de corte e nos
anos 90 intensificaram sua atividade de terminação em Goiás.
Os anos 2000 foram de iniciação no confinamento, culminando com a construção das atuais
instalações e o plantio de cana,
seguida do milho para silagem,
como insumos para as atividades de engorda. Em seu sistema de produção, a Fazenda Rio
Preto é responsável pela cria

dos animais meio sangue que
são confinados na Fazenda Califórnia. Esta unidade é dirigida
hoje por Janaína Flor, sobrinha
de Sebastião e filha de Romão.
O grande diferencial do sistema de produção dos irmãos
Flor é o desafio de partir para
a engorda de animais meio
sangue Angus. Segundo eles,
a opção ocorreu por causa da
precocidade e pela abertura de
um mercado diferenciado. Além
isso, buscam sempre a melhoria
da infra-estrutura para poder
operar no sistema durante todo
o ano. Outro desafio do sistema
de confinamento é utilizar os
benefícios comerciais advindos
da rastreabilidade, explicou Janaína Flor em entrevista ao site
BeefPoint. Anualmente, o estabelecimento engorda mais de 30
mil animais em confinamento,
um dos maiores do País.

Publicado quinzenalmente no site oficial da entidade - www.angus.org.br - e no
Canal da Angus no Youtube
- www.youtube.com -, o Programa Angus TV é uma das
mídias oficiais de informação
da Associação Brasileira de
Angus, juntamente com o já
consagrado e tradicional Jornal Angus@newS, produzido
há 15 anos para o mundo Angus pela Agência Ciranda.
Cada vez mais visualizado
e conhecido de seu público, o
programa Angus TV iniciou
2014 disposto a crescer ainda
mais. Em nova fase, além de
programação visual e cenário
novos, está desenvolvendo iniciativas técnicas e comerciais
que buscam revolucionar o
meio Angus, levando cada vez
mais informações sempre atualizadas.

Alexandre Derlam

A produção do programa
está a cargo da Prosa Filmes
e segundo informa seu diretor,
Alexandre Derlam, já está em
curso uma nova era na Angus, a partir da integração
de ações entre o Angus TV e
o Jornal Angus@newS, tendo
como apoio o Site da Angus.

Eduardo Fehn Teixeira

A idéia é oferecer flexibilidade e vantagens comerciais aos
anunciantes comuns no Angus
TV e Jornal Angus@newS.
“Estamos buscando esses novos caminhos”, compartilha o
editor do Jornal Angus@newS,
jornalista Eduardo Fehn Teixeira.
Este ano, a exemplo do
que faz há 15 anos o Jornal
Angus@newS, o Angus TV vai
apresentar quadros tratando
de Sanidade, Gastronomia,
Sustentabilidade, Tecnologia
no campo, Núcleos de Criadores de Angus, entre outros. Retomou também as importantes
matérias nas propriedades, entrevistando produtores e mostrando seu trabalho de criação
e seleção da raça Angus. Vai
cobrir integralmente a Expointer e em quatro capítulos vai
apresentar uma série sobre os
40 anos do Promebo, com destaque à Angus.
O esforço conjunto do Angus TV e do Jornal Angus@
newS, com o apoio do site oficial da Angus visa oferecer um
leque de oportunidades comerciais para tornar as programações ainda melhores e mais
informativas, cativando o chamado mundo Angus de todo o
Brasil.

Vaca Louca foi ocorrência espontânea
Representantes da Associação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carne (Abiec),
juntamente com membros do Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento (Mapa), estão
em negociações com representantes do governo peruano para
reverter o embargo daquele país
às importações de carne brasileira por 180 dias. O embargo
foi imposto após a divulgação
de um caso de Encefalopatia
Espongiforme Bovina (BSE),

ou Mal da Vaca Louca, que foi
constatado em Mato Grosso no
final de março. Entretanto, não
houve abalo ao Brasil quanto
ao seu status frente à ocorrência deste caso. Os exames realizados, inclusive por um laboratório da Organização Mundial
da Saúde (OIE), na Inglaterra,
concluíram que se tratou de um
caso atípico, “ocorrido de forma
espontânea”, provavelmente devido à idade avançada do animal
e não tem nenhuma relação com

os surtos ocorridos nos anos 90
na Inglaterra devido à ingestão
de proteína animal contaminada.
Todos os animais contemporâneos ao infectado foram abatidos e analisados, não havendo
constatação de sinais da doença. A situação, porém, gerou algumas restrições impostas pelo
Peru e também pelo Egito e Irã.
Estes dois últimos países suspenderam somente as importações
provenientes do Mato Grosso.
O diretor executivo da Abiec,

Fernando Sampaio, informou
ao Angus@newS que uma comitiva da entidade estará acompanhando técnicos do Mapa numa
missão aos dois países para reverter a suspensão. “Primeiro
vamos tratar com o Peru, que
suspendeu as importações de
carne brasileira e em seguida
vamos aos outros dois países
que suspenderam apenas as importações do Mato Grosso”. No
dia 29 de maio, foi realizada em
Paris uma assembleia da OIE,

com a presença de delegados
de todos os países membros.
Na oportunidade os delegados
brasileiros prestaram esclarecimentos a todos e o comitê científico da OIE manteve o status
do Brasil de risco insignificante
para a doença. O Mapa também
definiu normas para a identificação, monitoramento e controle da movimentação de bovinos
importados de países considerados de risco para a doença da
Vaca Louca.
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Como avaliar os índices
econômicos na escolha de touros
Continuação
cair, e provavelmente o aumen- para animais com DEP’s de
to de peso dos animais vendi- carcaça e ultrasson. Um ciclo
dos não irá compensar a dimi- médio de 3 anos é usado para
nuição das taxas de prenhez. estabelecer os valores econôAs características abordadas micos que a indústria pagaria
no artigo anterior têm várias por qualidade e rendimento
Por Reinaldo
Por Marcelo
semelhanças com nossos sis- das carcaças. Carcaças PriLeopoldino de
Maronna Dias 2
Souza Neto 1
temas de produção de gado me, CAB e Choiche são prede cria, portanto podem ser miadas e as Select e Standart
aplicadas neles. No entanto, são descontadas. São também
o artigo anterior, fala- carcaça, tornando-se muitas as que abordaremos neste le- atribuídas penalizações para
mos sobre os índices vezes uma tarefa difícil sua vam em conta particularida- carcaças que não atingem os
econômicos expressos utilização até para quem está des específicas do mercado de graus aceitáveis de rendimenem valores que a Associação familiarizado com estes nú- carnes norte-americano, como to estipulados pela indústria
Americana de Angus apresen- meros. Os índices econômicos por exemplo, preço de produto americana. O valor de carcaça
ta em suas DEPs desde 2005. podem facilitar nossa análise, e remuneração por classifica- pode ser dividido ou avaliado
separadamente da seguinte
Eles relacionam a vaca e o ter- pois combinam várias carac- ção de carcaça.
A forma de interpretar os forma:
neiro contemplando caracte- terísticas de DEP’s avaliadas
- Quality grade ($QG) grau
rísticas até a fase de desmama por seus valores econômicos índices é a mesma dos anterioincluindo o peso ao desmame, que impactam mais sobre os res, ou seja, deve-se compará- de qualidade – são considefacilidade de parto, produção objetivos de produção e os los com a média da raça ou radas as características que
de leite e flesching ability (ha- maiores pesos são associados com os valores de outro animal contribuem para a qualidade
da raça Angus e são expressos de carcaça, de acordo com a
bilidade em manter condição a eles.
classificação norte americana,
corporal). Estes $ valores são
Quando tomamos decisões em dólares por cabeça.
Os índices econômicos para a DEP para marmoreio é mais
mais indicados a criadores de em seleção baseadas em índigado de cria sendo eles:
$W weaned calf value (valor de desmama) e $EN
cow energy value (valor de
energia da vaca). Os índices que iremos abordar
aqui são relacionados aos
sistemas de terminação,
pois enfatizam as características da fase de pósFigura1: Régua de DEP’s: ferramenta importante que deve ser avaliada e comparada com as médias da raça
desmama, como, ganho
de peso em confinamento,
mérito de carcaça e qualidade de carne.
ces econômicos, é importante características de carcaça e importante para o resultado
Estes $ índices diferente- considerar qual o objetivo do carne da Associação America- final deste índice.
- Yield Grade ($YG) grau
mente da seleção por DEPs, modelo de criação. Se o ob- na de Angus são os seguintes:
- Feedlot value $F (valor de rendimento – é dado mais
que só levam em conta as re- jetivo é reter matrizes e venceitas obtidas por um maior der terneiros, um índice que de confinamento) – Leva em ênfase ao rendimento de caraumento da produtividade e valoriza mais características consideração a DEP para peso ne, as DEP’s de área de olho
desempenho animal, levam em de carcaça e ganho de peso é a desmama e DEP para peso de lombo, peso de carcaça e
consideração os custos rela- inadequado para seu sistema ao ano, assim como suas ca- gordura subcutânea da carcacionados a estas característi- de produção. Desta forma, uti- racterísticas inter-relaciona- ça fazem parte deste índice.
- Beef value $B (valor de
cas. Desta maneira, podemos lizar índices que buscam cres- das. Um ganho de peso médio,
selecionar animais mais equili- cimento, e não peso, estes po- dias em confinamento e consu- carne) – considera tanto o $G
brados biológica e economica- derão elevar o peso adulto de mo de alimento, assim como os como o $F. É projetado um
mente além de ter a vantagem suas matrizes e um conseqüen- custos de alimentação e preço peso de carcaça e seu valor
de usar índices para a escolha te aumento da exigência de de venda, são consideradas calculado, assim como os custos de produção e possíveis
de qual material genético uti- alimento do seu rebanho. Se o para efetuar o cálculo do $F.
- Grid value $G (valor de descontos por penalização de
lizar. Interpretando uma régua ambiente de criação, fator imde DEP’s de um touro, ficamos portante que sempre deve ser carcaça) – Pode-se também carcaças indesejadas.
Um mercado que pague por
frente a uma série de caracte- considerado, não suporta este chamar de valor de qualidade
rísticas, que no caso da raça aumento do nível nutricional de carcaça, este índice com- qualidade de carcaça e não
angus nos EUA, são 8 para de seu rebanho, seus índices bina a qualidade e rendimen- por rendimento e grau de acaprodução, 5 maternais e 4 de reprodutivos com certeza irão to de carcaça e é calculado bamento ainda não é realidade

N

para a maioria dos produtores
brasileiros. Mesmo com programas que valorizam carne
de qualidade como o da Associação Brasileira de Angus,
a maioria do gado no Brasil e
Rio Grande do Sul é vendido
para abate por peso, ou seja,
vende-se boi e não carne.
Desta forma, estes índices
bioeconômicos de seleção que
apresentamos, estão longe
da realidade de grande parte
dos pecuaristas brasileiros até
porque retratam uma realidade de do mercado de carne
norte americano. No entanto
a importância é sabermos que
temos ferramentas genéticas
para obter animais mais lucrativos, mesmo que distantes
neste momento, mas talvez
em um futuro bem próximo,
já que programas que valorizam animais que produzem
carne de qualidade superior estão crescendo. Um
exemplo claro disto são
pecuaristas que na hora
de escolher qual genética
colocar em seus programas estão olhando para
animais provados onde a
altura, grau de gordura
subcutânea e retorno econômico de confinamento
da progênie entram em
sua análise. Considerando que o Brasil tem o maior
rebanho comercial do mundo,
é fácil constatar o longo e desafiador caminho que teremos
pela frente. Acreditamos que
o trabalho da Cooperative Resources International (CRI),
nos Estados Unidos, recrutando touros focados em famílias,
DEP’s, fenótipo e desempenho
de progênies terá uma grande
contribuição neste processo
com um futuro promissor para
a pecuária brasileira.
1 Médico veterinário, mestre e
representante da CRI Genética Brasil
Ltda.
2 Médico veterinário, doutor e supervisor da CRI Genética Brasil Ltda no
RS/SC.
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Angus
da Paz
Por Marina Corrêa

O

s olhos esverdeados e
a pele levemente rubra
dão a pista da origem
de Renato Zancanaro. O bisavô italiano foi quem iniciou a
criação exitosa no Brasil, mais
especificamente em Guaporé,
na Serra gaúcha, no final dos
anos 1950. Mas não tardou
para que a família, com espírito aventureiro, resolvesse
romper as barreiras do Estado gaúcho para desbravar o
Paraná. O biso pegou os filhos
pelo braço (entre eles o pai de
Renato, Antônio Zancanaro) e,
em 1968, foram escrever uma
nova história em terras paranaenses. Em Cascavel, adquiram a Fazenda Rio da Paz,
onde Renato morou até os sete
anos, cruzando os campos verdes da propriedade no lombo
de seu cavalo predileto, o “Cavalão”.
A família, naquela época,
trabalhava com gado de cria
na pecuária extensiva. Em cima
do verde, vários pontos brancos
contrastavam a paisagem: era o
gado Nelore, um rebanho muito
conceituado na região. A família também investiu na agricultura, plantando soja, milho, feijão e aveia.
Mas o perfil pecuário começou a mudar muitos anos depois, em 1993, quando avalia-

vam as formas de cruzamento
bovino. “Meu irmão, Leandro,
é formado em Agronomia, em
Santa Maria, RS. Na época de
estudante, ele falou para o pai
que no Sul havia uns ‘pretinhos’
que pareciam ser bons, muito
precoces”, descreve Renato. E
era a precocidade um dos itens
almejados para acelerar o processo de criação na fazenda.
Compraram cinco animais Angus de início. Investiram em
outras raças britânicas, mas depois de dois anos de testes, resolveram focar no cruzamento
com o Angus, devido à facilidade de parto, ganho de peso, a tal
precocidade que tanto queriam,
e a habilidade materna, nata da
raça. “Fizemos a opção certa”,
diz.
Como o gado Nelore da fazenda era muito conceituado,
Renato lembra da desconfiança
inicial com a nova raça a ser
trabalhada. “Quando souberam
que o Zancanaro havia comprado os ‘pretinhos’, nos leilões que
existiam aqui na região, qualquer ‘tucura’ que entrava na pista o pessoal falava, ‘olha o que
vai virar o gado do Zancanaro’
e davam risada. Hoje, 20 anos
depois, o nosso plantel é muito
conceituado, e a procura por
touros só cresce. Existem clientes que esperam os nossos animais ficarem prontos para adquirir animais da Fazenda Rio
da Paz. Ficamos orgulhosos”,
lembra.

Renato Zancanaro

Do zebuíno
à diversificação
Em Uruguaiana, um dos berços do criatório da raça Angus,
a família comprou as primeiras
fêmeas, em 1998, do pecuarista Sérgio Tellechea. A partir
daí, o negócio só andou. Hoje, a
cabanha trabalha basicamente
com cruzamento do Angus (1/2
sangue Angus com Angus novamente e na 3/4 Angus colocam
o Brangus) e genética pura de
origem, com alguns animais de
pista e o restante de exemplares
rústicos. “A raça Angus é a raça
que tem a maior capacidade de
agregar eficiência em um projeto de produção pecuária pelas suas características já bem
difundidas no mercado, que resultaram em uma qualidade de
carne muito difícil de ser batida”, expõe.
Os resultados depois da chegada do Angus são nítidos na
propriedade. No início, o Nelore
era grande maioria. Hoje, Renato trabalha com 10% de vacas
Nelore e outros 90% tem sangue Angus. Quando lançaram
mão dos “pretinhos”, conseguiram acelerar o processo pecuário
na propriedade. Hoje o abate é
feito com 12 meses de idade. Um
índice interessante é que a fêmea
cruza Angus vai para reprodução
aos 12 meses, apresenta alto índice de prenhez (93%) e, quando fica adulta, esse índice chega
a 97%. Ou seja, com 21 meses,
o criatório tem uma novilha com
bezerro ao pé.
O trabalho na Rio da Paz é
criterioso e boa parte dessa exigência é atribuída ao modo de
trabalhar do pai de Renato, seu
Antônio. Ele procurava selecio-

nar os melhores animais, seleção racial e reprodutiva, fêmeas
que não emprenhassem dentro
da estação de monta (na época
era de quatro meses, hoje são
três meses) e fêmeas que não
desmamassem um bom bezerro
eram destinadas para o abate.
“Portanto, eliminamos a recria
dentro da propriedade, o macho
vai para o abate aos 12 meses
e a fêmea está sendo coberta
também aos 12 meses”, explica
Renato.
Busca incessante
por eficiência
A fazenda é sócia da CooperAliança, que abate os animais
por um valor diferenciado, já
que a cooperativa participa do
Programa Carne Angus Certificada, da Associação Brasileira
de Angus. “A pecuária, como
qualquer outra atividade, precisa ser eficiente, e essa eficiência
conseguiremos com o Angus”,
sentencia o criador.
O controle é rígido. O gado
de corte é todo numerado,
acompanhado desde o início
até seu desenvolvimento, sendo
controlado o desempenho reprodutivo de cada animal. No
confinamento, todos os animais
são pesados no dia que entram,
depois fazem pesagens mensais, para acompanhar o desenvolvimento de cada exemplar.
O controle de custos também
é criterioso. Todos os produtos utilizados são relacionados
com o desenvolvimento dos animais. No gado puro (Angus)
são realizadas avaliações genéticas (Promebo e ultrassom).
Animais de baixo índice são
descartados. Qualquer fêmea

da fazenda (inclusive as PO)
que não emprenhar na estação
de monta é eliminada. Qualquer
fêmea da fazenda que por dois
anos consecutivos não desmamar um bom bezerro também
é descartada. “Na desmama é
feita uma classificação muito
criteriosa, animais com defeitos e desmamados leves, na
mesma condição dos outros
animais, também são eliminados”, conta.
Tanto cuidado gera resultados. Em exposições, por vários anos a fazenda está entre
os dois principais criatórios da
raça no Paraná. No ano passado, encabeçaram o ranking de
criador e o primeiro no ranking
de expositor. Muito embora,
Renato deixe claro que o foco
principal não são os animais de
argola e sim os rústicos. Os animais de argola são para divulgar o plantel e a raça. “Trabalhamos para fazer animais que
atendam a demanda que temos
pelo Angus no Brasil todo. Meu
pai sempre fala que temos que
produzir para o nosso cliente
aquilo que serve para o nosso
plantel. Se não servir para nós,
não serve para o cliente”, afirma Renato.
Por isso, a cabanha está
numa crescente bastante forte,
baseada na demanda pelos seus
produtos. As expectativas em
relação à temporada de primavera são bastante positivas. “A
procura pelos nossos animais é
forte e também a raça está num
momento muito importante e
continuará crescendo”, acredita
o criador.
Casado com Neide Cassol
Zancanaro, aos 44 anos Renato
se diz satisfeito com o trabalho
realizado, muito embora esteja
sempre perseguindo o que for
melhor para o cliente. Ficar
com a família (Renato tem dois
filhos, Isadora, 13 anos e Marco Antônio, nove anos), viajar
quando possível e jogar tênis
estão entre as práticas prediletas de Renato quando não
está com a mão na massa na
fazenda.
“Em todos esses anos, o que
me tira do sério é a mentira e
a falta de honestidade. Mas o
que predomina são as amizades
que conquistamos e me dá muita alegria ver o nascimento de
um bom animal e esse nível só
conseguimos com o Angus. Se
soubéssemos havíamos arrematado os primeiros ‘pretinhos’
bem antes”, finaliza.
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Reunião anual equalizou seleção
Foto: Divulgação/Angus

A

equalização dos conceitos para a seleção
dos animais e a recomendação da divulgação aos
criadores pelos técnicos da
importância de inscreverem
tourinhos nas provas de avaliação como as realizadas na
Embrapa Pecuária Sul e pelo
Centro de Performance da
central CRV Lagoa, foram os
principais destaques da Reunião Anual do Corpo Técnico
da Associação Brasileira de
Angus, realizada em Bagé nos
dias 22 e 23 de maio. A equalização dos conceitos entre os
técnicos se reflete na seleção
dos rebanhos Angus e a maior
participação dos criadores
com a apresentação de tourinhos para as provas encurta o
caminho para uma maior oferta de touros provados nacionais ao mercado.
As palestras e debates técnicos tiveram como local o auditório da Embrapa Pecuária
Sul – incluindo visita e avaliações dos touros integrantes da
IV Prova de Avaliação a Campo (PAC) de Reprodutores Angus. O evento, além dos técnicos credenciados pela Angus
que atuam nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,

Paraná e São Paulo, contou
com a presença de Paulo de
Castro Marques e José Roberto Pires Weber, respectivamente presidente e vice-presidente
da Angus, do presidente do
Conselho Técnico da Angus, Dr.
Ricardo Macedo Gregory, do
representante da Associação
Nacional de Criadores (ANC),
Amilton Cardoso Elias, além
dos demais membros, Angela
Linhares, Fernando Gonçalves,
Rogério Rotta Assis e Roberto
Vilhena.
No dia 22 foi desenvolvida a
parte teórica do encontro, onde
foram debatidos diversos temas
do interesse dos técnicos e dos
criadores, tais como a altera-

ção do local da marca a fogo
nos animais, regulamentos, atividades dos técnicos em 2013,
Programa Terneiro Angus Certificado, Programa de Fomento
à Avaliação de Carcaças por
Ultrassonografia, entre outros.
O evento teve, ainda, a
participação do gerente do
Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, e da
subgerente, Fernanda Kuhl,
que apresentaram os últimos
dados do Programa Carne Angus. Pela Embrapa Pecuária
Sul, os pesquisadores Fernando Cardoso e Marcos Yokoo
falaram sobre o melhoramento genético de bovinos de corte
e os resultados da IV Prova de

Avaliação a Campo (PAC) de
Reprodutores, promovida pela
parceria Angus/Embrapa. O
coordenador do Programa de
Melhoramento Bovino (Promebo), Gabriel Isaacsson, fechou as apresentações falando
sobre o tradicional programa.
O dia contou com um almoço
aos participantes, oferecido
pela Cabanha da Maya, de Zuleika Borges Torrealba.
No dia seguinte (23), foi
realizada a parte prática da
Reunião do Corpo Técnico,
que teve como local a sede
da Cabanha Maufer, de Mauricio e Fernando Lampert
Weiand, onde os técnicos puderam fazer avaliações nos

diversos tipos de animais que
foram apresentados pela propriedade, a fim de nivelar seus
métodos de seleção. No encerramento das atividades, na
Cabanha Maufer, os proprietários gentilmente ofereceram
um almoço para toda a equipe
presente.
Finalizando o evento deste
ano, foi realizada uma vistoria
nos touros participantes da
Prova, na Embrapa, seguida
de palestra ministrada pelo
especialista Dr. João Carlos
Gonzales sobre Carrapato e
Tristeza Parasitária Bovina. O
encontro foi encerrado com a
aplicação de uma prova teórica aos técnicos.

TÉCNICOS CREDENCIADOS

Utilize os serviços do Corpo Técnico da Associação
UF
PR
SC
SC
RS
RS
RS
RS
RS
RS

CIDADE
Arapongas
Lages
Lages
Porto Alegre
Bagé
Porto Alegre
Alegrete
Vacaria
Cachoeira do Sul

NOME
Antônio Francisco Chaves Neto
Aristorides Tadeu Ribeiro de Melo
Adevolmir Silva
Dimas Correa Rocha
Fábio Azeredo
Fernando Furtado Velloso
Flávio Montenegro Alves
Ivan Pedro Verdi Guazzelli
Joel Rocha Scroferneker

TELEFONES
43 3275.1811 / 43 9972.0309
49 9146 5455
49 8839 7790
51 9904.3356
53 9946.6031
51 3392.6502 / 51 9835.8100
55 3422.7595 / 55 9974.3024
54 9117.0773
51 3724.2495 / 51 9975.1985

UF
RS
RS
PR
RS
RS
RS
SP
RS
SP

CIDADE
Cachoeira do Sul
São Borja
Cascavel
Pelotas
S. do Livramento
Sto. Antônio Patrulha
S. J. do Rio Preto
Uruguaiana
Promissão

NOME
José Carlos Guasso
Josemin de Lima Guerreiro
Luis Augusto Copetti
Luiz Sérgio Santos de Faria
Luiz Walter Leal Ribeiro
Pedro Adair F. dos Santos
Rednilson Morelli Goes
Renato Pinto Paiva
Tito Mondadori

TELEFONES
51 9748.3341
55 3431.1835 / 55 9977.6644
45 9972.3425
53 8414.9065 / 53 3325.3805
55 9112.3916 / 55 8135.4008
51 9837.6501 / 55 9969.1464
17 9201.9181
55 3411.5403 / 55 9977.7281
14 98147.7797
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Lagoa Preta vence prova da Embrapa
Fotos: Divulghação/Angus

Roberto Collares, disse que
além de uma metodologia
científica para a avaliação, a
instituição disponibiliza aos
produtores uma infraestrutura técnica e física para a realização da prova o que qualifica ainda mais a ferramenta.
O ganho médio durante
a prova foi de 691 gramas/
dia. Os animais iniciaram a
prova com 299 quilos de média e após 224 dias pesaram
479,320 kg, segundo informou o zootecnista Marcos
Yokoo, um dos responsáveis
pela avaliação. Para o pesquisador, a prova foi ótima
porque o objetivo é justamente submeter todos os animais às mesmas condições
de ambiente e alimentação,
para identificar aqueles que
tem maior capacidade de ganho de peso nessas condições
e possam transmitir esta característica geneticamente
aos seus descendentes.

precisaria haver esta prova,
que busca revelar o potencial genético dos reprodutores. Geralmente o criador
concede um tratamento diferenciado para os animais, ou
seja, o efeito ambiental não
fica constante entre os animais, e na prova é primordial deixar constante este
efeito ambiental, quando se
pode descobrir, com evidência e dados, qual é mesmo a
melhor genética”, explica o
zootecnista.

Os participantes
são todos gaúchos
Apresentado pela P.A.P. Lagoa Preta (Cabanha Lagoa Preta), de Dom
Foram testados na proPedrito, RS, propriedade de Carlos Eduardo e Pedro Henrique Tavares
va animais da Agropecuária
Proteção, Cabanha CatanduSimões Pires, o touro “NC 1713 Condor Tavian NC 1008” foi o campeão
va, Cabanha da Barragem,
da IV Prova de Avaliação a Campo de Reprodutores Angus da Embrapa
Cabanha da Maya, Cabanha
Boca Negra, Cabanha Terra
Pecuária Sul. O anúncio dos vencedores da prova foi realizado em
Costa, Cabanha Umbu, Caconjunto pela Associação Brasileira de Angus e a Embrapa, em Tarde de
banha Coronado, Estância da
Campo no dia 23 de maio, na sede da Embrapa, em Bagé, RS.
Barragem, Estância Santa
Eulália, Reconquista Agropecuária, Fazenda Santa Ceste prêmio repre- informa que os touros até a com características superiocília e Cabanha Lagoa Preta,
Touro
Elite
ganhou
senta o reconhe- terceira colocação irão para res para a produção de carsempre com o monitoramenmais de 1 kg/dia
cimento de um uma central, onde coletados, ne em sistema de pastejo.
O touro da Lagoa Preta to pelos técnicos da Embrapa
trabalho de mais de duas dé- terão sêmen a ser distribu- Durante o período de testes
cadas em seleção de Angus", ído no propósito de serem os animais passaram por pe- - o campeão da prova - foi e da Associação Brasileira de
argumentam Carlos Eduardo disseminadas suas genéticas sagens a cada 28 dias para classificado como Elite, com Angus. Também foram realie Pedro Henrique, satisfei- superiores, devidamente ava- o monitoramento do seu po- 1,98 desvios-padrão acima zadas análises morfológicas,
tos com a premiação. Desde liadas. O touro da Cabanha tencial de ganho de peso a da média, 8 touros classifica- quando são avaliadas a con1994, eles registram seus Umbu é filho de Rincon La- pasto. Além do fator peso, dos como Superior e 7 touros formação do animal, precociexemplares na Associação pacho 860, touro nacional, os animais passaram por como Comerciais. “No resul- dade e musculatura; além do
adquirido pela Umbu em outras avaliações objetivas, tado final eles estão com mé- padrão racial e as caracteBrasileira de Angus.
A segunda posição ficou 2007, que vem transmitindo como Área de Olho de Lom- dia de 514,06 kg, sendo que rísticas funcionais desejadas
com o reprodutor “Umbu de forma muito consistente bo (AOL), Espessura de Gor- o touro mais leve pesa 446 pela raça.
O evento contou também
2104 Lapacho”, de Angelo seus valores genéticos (sexto dura Subcutânea (EGS) e kg e o mais pesado 544 kg”,
com a palestra “Problemas
Bastos Tellechea, da Caba- classificado no último Índi- gordura intramuscular, todas disse Yokoo.
“Além do mais, estamos e soluções do carrapato e
nha Umbu, de Uruguaiana, ce Final Promebo). Lapacho medidas por meio do ultrasfalando de diferentes poten- da tristeza parasitária na
RS. E o terceiro lugar foi 860 tem seu sêmen comer- som.
Para o vice-presidente ciais genéticos desafiados fazenda”, ministrada pelo
para “Catanduva 1804 Zuch cializado pela C.O.R.T., de
da Associação Brasileira de no mesmo ambiente, ou seja, especialista Dr. João Carlos
TE120 TE314”, de Fábio Uruguaiana, RS.
Angus, José Roberto Pires a campo e em Bagé. Nem Gonzales, uma das principais
Gomes e Fabiana Gomes, da
Weber, a prova tem impor- todos os animais são iguais, autoridades técnicas sobre o
Meta é identificar
Cabanha Catanduva, de Glotância por reunir animais de pois se fossem, então não assunto no País.
touros superiores
rinha, RS.
O objetivo da prova foi diferentes criatórios e regiTambém comemorando
muito a segunda colocação identificar os melhores re- ões e submeter a um mesmo
na prova, Angelo Tellechea produtores da raça Angus tratamento, podendo-se assim avaliar quais realmente
são os que possuem genética
superior. “É uma ferramenta
que, com certeza, propicia
resultados positivos para a
raça como um todo, ao indicar aqueles que são os melhores nas características
que o produtor e o mercado
desejam”.
Já o chefe-administrativo
da Embrapa Pecuária Sul,
Vencedores receberam as premiações de José Roberto Pires Weber
Palestra do prof. Gonzales destacou controle do carrapato

“E
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Londrina: sucesso
em pista concorrida

Fotos: Devanir Parra/Angus

E

m julgamentos realizados nos dias 11 e 12 de
Abril, foram conhecidos
os grandes campeões Angus
da da Exposição Nacional de
Angus, realizada na pista central do Parque Ney Braga, Paraná, durante a 54ª Expolondrina. Na seleção conduzida
pelo jurado argentino Maurício Groppo, o grande campeão
foi o touro de dois anos Maya
Catanduva 300 Impávido
Eleutério Lana, da parceria
de Zuleika Borges Torrealba e Fábio Gomes e Fabiana
Gomes, Cabanha da Maya, de
Bagé, RS. O animal já desponta como um dos grandes
destaques desta temporada
de exposições, já que também
venceu a primeira exposição
ranqueada do ano, realizada
em Avaré (SP), em fevereiro. O título de Reservado de
Grande Campeão ficou com o
touro Umbu 1992 Brigadier,
de propriedade do criador Angelo Bastos Tellechea, da Cabanha Umbu, de Uruguaiana,
RS. Um terneiro com menos
de um ano de idade - Maya
TE378 Javali Quebrantador
Antígona – foi avaliado como

o Terceiro Melhor Macho.
O administrador da Cabanha
da Maya, veterinário Vinicius
Diniz, comemorou o resultado. “Esse animal é filho de
um touro nosso e de uma vaca
que também é de uma parceria da Cabanha da Maya,

o que valoriza ainda mais a
genética que estamos produzindo”, disse Vinícius, que
também fez um agradecimento especial aos tratadores.
O julgamento dos animais foi
realizado pelo experiente jurado argentino Maurício Grop-

José Roberto Pires Weber com o jurado na entrega da faixa de campeão

ta Zuleika Borges Torrealba,
de 81 anos, que mesmo com
toda a chuva que caía sobre o
parque de exposições Governador Ney Braga, fez questão
de ir receber o prêmio do vicepresidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto
Pires Weber.
“São Angus filhos de animais feitos no Brasil. Nós não
temos de copiar ninguém. Temos de fazer a nossa genética.
Para o nosso clima. Nós abandonamos os animais que chegaram ao Brasil com os nossos
colonizadores. Por isso eu quero fortalecer a genética Angus
Nacional. E se me derem chanFêmeas
Já convivendo com uma ce eu quero criar aqui no Brasil
mudança radical do clima, sob um outro gado, que seja nosso.
chuva intermitente, os julga- Como fizemos com o Zebu”,
mentos foram fechados com declarou a criadora.
As fêmeas Reconquista
a escolha das melhores fêmeas, conferindo à Cabanha da TE2060, Traição Pucará QueMaya, de Bagé (RS), o título bracho, de propriedade de José
de campeã absoluta da Na- Paulo Dornelles Cairoli, da Cacional. A vaca Maya TE308 banha Reconquista, de Alegrete,
Imperatriz Ditador Solvente, RS, e Rincon Boa Nova TE1882
foi eleita por Maurício Groppo Del Sarandy, da Cabanha Rincon
como a Grande Campeã An- Del Sarandy, de Uruguaiana, RS,
gus. O título foi muito come- levaram os títulos de Reservada
morado pela proprietária da de Grande Campeã e Terceira
Cabanha da Maya, a pecuaris- melhor vaca Angus.
>>>
po, que nos comentários chamava a atenção para o padrão
racial dos animais apresentados. “Para mim é um grande
prazer quando entro em uma
pista e vejo exemplares com
tanta qualidade racial, bem
aprumados, com boa estrutura. Vi aqui animais que têm o
que a raça necessita. Estive
no Brasil há alguns anos, em
Esteio (RS), e já notava o
crescimento da raça no Brasil.
Agora, voltando ao País, estou
positivamente surpreso com a
evolução da genética produzida aqui”, disse Groppo.
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Leilão Royal Angus valoriza matrizes

C

om faturamento de R$
332 mil, o 7º Leilão Royal
Angus, chancelado pela
Angus e realizado durante a 54ª
Expolondrina, caracterizou-se
pela oferta e valorização das
matrizes Angus. Entraram em
pista do leilão das Cabanha Reconquista (José Paulo Dornelles
Cairoli) e Terra Costa (Marco
Antônio Costa) um total de 42
fêmeas – 10 matrizes de elite
e 32 fêmeas rústicas com prenhez confirmada. Entretanto,
o reprodutor Terra Costa 60
Campesino Naco 8001, foi o
exemplar da raça Angus mais

valorizado da 54ª Expolondrina. O animal, com
genética do reprodutor
Naco - touro Angus mais
premiado no Brasil nos últimos anos, com seis grandes campeonatos e o título
de melhor pai em 2012 e
2013 - foi arrematado por
R$ 26,4 mil.
Este valor superou o
que foi pago pelo irmão do
reprodutor, o touro Reconquista
TE 1998 Susp Naco Quebracho,
negociado por R$ 21 mil no Leilão Conexão Reconquista, também realizado dentro da 54ª

Expolondrina. Logo após o remate, a confirmação: Terra Costa 60 Campesino Naco 8001 já
está contratado pela central de
inseminação Alta Genetics.
Já entre as fêmeas de elite,

os destaques foram Reconquista 2199 Bismarck
Net Worth (animal inédito
em pistas de exposições,
mas que carrega a genética vencedora do touro
SAV Bismarck, pai da
atual Grande Campeã da
renomada exposição de
Palermo, na Argentina),
vendida por R$ 20,4 mil e
Reconquista 2175 Zorzal
Candombe, que foi eleita a terceira melhor vaca na exposição
Angus de Avaré (SP), em Fevereiro deste ano. O faturamento
do leilão com a venda das 42

matrizes Angus R$ 305,5 mil,
média de R$ 7,3 mil por vaca.
José Paulo Cairoli avaliou
positivamente os resultados
e justificou o crescimento da
oferta de animais rústicos em
um leilão caracterizado pela
presença de gado de argola.
“Nos últimos anos a demanda
por animais rústicos na região
de Londrina cresceu. Então nós
estamos reduzindo a oferta de
elite, apurando em qualidade, e
aumentando a oferta dos rústicos para nos adequarmos ao
que o mercado da região precisa”, explicou.

>>>

Fotos: Devanir Parra/Angus

Grande Campeão

Reservado Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos Animais Campeões de Londrina
GRANDE CAMPEÃO:
Nome: MAYA CAT 300 IMPÁVIDO ELEUTÉRIO LANA
Tat: 300 Registro: O159542 DENTE: 2
Nasc: 10/04/2012 Idade: 729 Dias - 24 meses
ALT: 1,39 Perímetro Escrotal : 43,5 Peso: 916 Ponderal:
1260
AOL: 114,93 EGS: 10,27 P8: 14,95
Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: PWM LANA
Criador: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO GOMES, FABIANA
GOMES
Expositor: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO GOMES, FABIANA
GOMES
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO:
Nome: UMBU 1922 BRIGADIER
Tat: 1922 Registro: O150819 DENTE: 4
Nasc: 18/09/2011 Idade: 934 Dias - 31 meses

ALT: 1,42 Perímetro Escrotal : 47 Peso: 1020 Ponderal:
1090
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE
Mãe: UMBU 813 SILVYA
Criador: ANGELO BASTOS TELLECHEA
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA UMBU Cidade: URUGUAIANA /RS
TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: MAYA TE378 JAVALÍ QUEBRANTADOR ANTÍGONA
Tat: TE378 Registro: O169948 DENTE: DL
Nasc: 23/06/2013 Idade: 290 Dias - 9 meses
ALT: 1,10 Perímetro Escrotal : 36,5 Peso: 397 Ponderal:
1370
AOL: 78,78 EGS: 5,79 P8: 8,39
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR
Mãe: MAYA TNT 16 ANTÍGONA JUÁ JAQUELINE
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA

Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
GRANDE CAMPEÃ:
Nome: MAYA TE308 IMPERATRIZ DITADOR SOLVENTE
Tat: TE308 Registro: O162717 DENTE: DL
Nasc: 17/09/2012 Idade: 569 Dias - 18 meses
ALT: 1,22 Est. Gest.: Prenha Peso: 529 Ponderal: 1000
AOL: 99,76 EGS: 12,50 P8: 13,59
Pai: MAYA 40 TE DITADOR
Mãe: AGUACIL 3 SOLVENTE CONTRA AMANCAY
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
RESERVADA GRANDE CAMPEÃ:
Nome: RECONQUISTA TE2060 TRAIÇÃO PUCARÁ QUEBRACHO
Tat: TE2060 Registro: O157496 DENTE: 2
Nasc: 20/03/2012 Idade: 750 Dias - 25 meses
ALT: 1,30 Est. Gest.: C/Cria Peso: 626 Ponderal: 830

AOL: 86,63 EGS: 16,50 P8: 19,94
Pai: TRES MARIAS 6927 PUCARA TE
Mãe: RECONQUISTA 925 CARAPUÇA JULIETA QUEBRACHO
Criador: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Expositor: JOSÉ PAULO DORNELLES CAIROLI
Estabelecimento: FAZENDA RECONQUISTA
Cidade: ALEGRETE /RS
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: RINCON BOA NOVA TE1882 DEL SARANDY
Tat: TE1882 Registro: O150713 DENTE: 4
Nasc: 15/09/2011 Idade: 937 Dias - 31 meses
ALT: 1,38 Est. Gest.: C/Cria Peso: 686 Ponderal: 730
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: RINCON MAMA MIA TE1494 DEL SARANDY
Criador: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL SARANDY
>>>
Cidade: URUGUAIANA /RS
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Cruzamento industrial com
o Angus veio para ficar
“O

cruzamento industrial veio para ficar.
Os resultados que
temos obtido nos últimos 10
anos mostram para o produtor que a técnica é o caminho
da pecuária daqui em diante”,
afirmou o presidente do Grupo VPJ, Valdomiro Polliseli
Júnior, durante o Encontro
de Criadores Angus, seminário realizado pela Associação
Brasileira de Angus, durante
a 54ª Expolondrina. A abertura do evento ficou a cargo
do vice-presidente da Angus,
José Roberto Pires Weber, e a
mediação dos debates foi feita
por Antonio Maciel Neto, da
FSL Angus Itu.
Ao público formado por
criadores de Angus e outros
pecuaristas, o executivo do
Grupo VPJ discorreu sobre
o histórico do cruzamento
industrial no País, que viveu
uma crise no início dos anos
2000, quando os frigoríficos
passaram a não aceitar mais
animais obtidos por meio dessa técnica. “Na época o Grupo VPJ tinha 13 mil animais
prontos para o abate”, lembra.
Para ele, o fracasso daquele período se deu por conta
da falta de padronização nas
carcaças, resultado do uso de
diversas raças para o cruzamento. “A virada deste quadro
foi possível graças à iniciativa
da Associação Brasileira de
Angus, que em 2003 deu início
ao seu programa de certificação de carne”, afirma.
Polliseli elencou para os
criadores presentes as razões

Valdomiro Poliselli Júnior

Fotos: Devanir Parra/Angus

Carne Angus Certificada, Reynaldo Titoff Salvador, também
falou aos criadores presente
no auditório do recinto Horácio Sabino Coimbra. Ele
alertou os criadores para a necessidade de se buscar a eficiência sempre. “Se não formos
eficientes a agricultura vai
tomar o lugar da produção de
carne. E como somos eficientes? Produzindo aquilo que o
consumidor quer”, sacramentou Salvador, afirmando que
desde a criação do programa
de certificação de carcaças da
Angus, em 2003, o foco das
ações sempre visou o consumidor de carne.
“Eu não produzo para frigorífico, ou para supermercaque levaram o cruzamento vaca e o bezerro e consegue buscar animais adaptados a do. Eu produzo para a dona
industrial com Angus e Nelo- enviar o animal para abate em cada região, ou ela não vai de casa, para o dono de resdesempenhar todas essas ca- taurante. E é ele quem me
re a resultados tão prósperos. apenas 15 meses”, diz.
racterísticas. E o produtor demanda uma carne, macia,
“Trata-se da raça mais estuprecisa de um animal que suculenta, saborosa, com seCasos de Sucesso
dada no mundo e reconhecidaEntre os criadores de An- trabalha para ele. Não pode gurança alimentar e garantia
mente a que produz a melhor
carne. Além disso, possui alta gus paranaenses de sucesso, adaptar toda sua propriedade dessa qualidade.”
heterose, o que significa pro- Cristopher Filippon, proprie- a um animal”, disse o criador.
O diretor também destacou
A coordenadora de pecu- as vantagens que a raça Angus
dutividade, e produz bezerros tário da estância Ponche
pequenos (o que preserva a Verde, situada no Oeste do ária da Fazenda Santa Rita oferece ao produtor. “Nossa limatriz) mas que porém apre- estado, contou um pouco da (situada na região do Cam- derança em venda de sêmen é
sentam ganho acelerado de evolução da propriedade, cujo pos Gerais do Paraná), Julia reflexo de que nossa genética
peso. E no final permite entre- foco é a produção de genética. Mendes, voltou-se aos resulta- está trazendo rentabilidade ao
gar ao frigorífico uma carcaça Ao falar sobre métodos de se- dos da produção de terneiros. produtor. Nós crescemos 18%
leção, Filippon assinalou que Sua propriedade é integrante ano passado. O mercado de
padronizada”, explica.
Para finalizar, Polliseli fa- criadores de animais puros do Grupo Araucária, compos- corte cresceu 6%”, justificou.
lou dos diferentes sistemas de precisam ter foco na adap- to por 12 criadores e que se
Finalizando o encontro, o
criação e defendeu o confina- tabilidade dos animais que tornou referência na oferta de coordenador técnico de bovimento do bezerro logo após produzem, principalmente as terneiros Angus certificados nos e ovinos da Novartis Saúo desmame. “O Brasil tem de fêmeas. “Selecionar uma vaca no estado. Seu último leilão de de Animal, Ulisses Ribeiro,
continuar caminhando para com boa fertilidade, facilida- terneiros, realizado em março falou sobre o manejo sanitário
a redução do tempo de aba- de de parto, temperamento em Ponta Grossa, PR, regis- do carrapato. “O sistema de
te. Ao confinar o animal logo tranqüilo, habilidade materna trou faturamento de mais de controle deve ser rígido. Um
após o desmame você evita a é importante. Porém, é dever R$ 1 milhão.
tropeço e o produtor perde o
O diretor do Programa controle”, afirmou.
competição por pasto entre a de cada criador de genética

Antonio Maciel Neto

Júlia Mendes

Cristopher Filippon

Reynaldo Titoff Salvador
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Uruguaiana apresenta campeões
Fotos: La Rural Fotografias/Angus

C

om a presença de cerca de 130 animais Angus - entre rústicos e
argola – realizou-se na última semana de Abril a 12ª
Expoutono de Uruguaiana,
RS. Os julgamentos ficaram
a cargo do jurado e criador
argentino, Raúl Barnetche.
Os animais de argola foram
julgados no dia 25, ficando

os rústicos para o sábado,
26 de abril. Terceira etapa
do ranking nacional da raça
Angus, o evento foi organizado pelo Núcleo Angus Três
Fronteiras, em parceria com
a Associação Brasileira de
Angus, no parque do Sindicato Rural de Uruguaiana.
O Grande Campeão da
mostra
de
Uruguaiana

apontado pelo jurado foi o
touro Umbu 1922 Brigadier, de Angelo Bastos Tellechea, da Cabanha Umbu,
de Uruguaiana, RS. Já a
Grande Campeã da mostra
de Uruguaiana foi LC Uafé
TEIU266 Mulberry, de Luiz
Anselmo Cassol e Felipe
Pavei, Cabanha da Corticeira, de São Borja, RS.

Grande Campeão

Reservado Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

>>>

Dados dos Animais Campeões de Uruguaiana
GRANDE CAMPEÃO:
Nome: UMBU 1922 BRIGADIER
Tat: 1922 Registro: O150819 DENTE: 4 AOL:
Nasc: 18/09/2011 Idade: 950 Dias - 31 meses P8: ALT: 1,44
Perimetro Escrotal : 49 Peso: 1020 Ponderal: 1070 EGS:
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER
Mãe: UMBU 813 SILVYA
Criador: ÂNGELO BASTOS TELLECHEA
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA UMBU Cidade: URUGUAIANA /RS
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO:
Nome: MAYA 310 INCRÍVEL ELEUTÉRIO FORTUNA
Tat: 310 Registro: O160345
tat: 310 DENTE: DL AOL: 73,22
Nasc: 01/10/2012 Idade: 571 Dias - 19 meses P8: 6,00 ALT: 1,37
Perimetro Escrotal : 46,5 Peso: 772 Ponderal: 1350 EGS: 6,00
Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: MAYA TE147 FORTUNA FUNDADOR AC110
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS

TERCEIRO MELHOR MACHO:
Nome: CIA.AZUL MILIONARIO TE1714
Tat: TE1714 Registro: O160082 DENTE: DL AOL: 79,81
Nasc: 31/07/2012 Idade: 633 Dias - 21 meses P8: 14,00 ALT: 1,37
Perimetro Escrotal : 43,5 Peso: 802 Ponderal: 1270 EGS: 9,00
Pai: CURA 4925 CLASSIC HEADLINER TE
Mãe: PANTERA NEGRA 488 DA CORTICEIRA
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUARIA Cidade: URUGUAIANA /RS

RESERVADA GRANDE CAMPEÃ:
Nome: RINCON PITORESCA TE 1847 DEL SARANDY
Tat: TE1847 Registro: O149222 DENTE: 4
Nasc: 09/08/2011 Idade: 990 Dias - 33 meses LT: 1,33
Est. Gest.: C/Cria Peso: 720 Ponderal: 730
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE
Mãe: RINCON MAMY 461 DEL SARANDY
Criador: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Expositor: HEITOR ETCHEPARE NETO
Estabelecimento: FAZENDA E HARAS IPÊ Cidade: ALEGRETE /RS

GRANDE CAMPEÃ:
Nome: LC UAFÉ TEIU266 MULBERRY
Tat: TEIU266 Registro: O152445 DENTE: 2
Nasc: 20/11/2011 Idade: 887 Dias - 29 meses ALT: 1,27
Est. Gest.: Prenha C/Cria Peso: 598 Ponderal: 670
Pai: RED FINE LINE MULBERRY 26P
Mãe: TRES MARIAS 6556 QUEBRA 5494 TE
Criador: LUIZ ANSELMO CASSOL
Expositor: LUIZ ANSELMO CASSOL E FELIPE PAVEI
Estabelecimento: CABANHA DA CORTICEIRA Cidade: SÃO BORJA /RS

TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: CIA.AZUL NEVASCA TE2379
Tat: TE2379 Registro: O172381 DENTE: DL AOL: 45,50
Nasc: 25/07/2013 Idade: 274 Dias - 9 meses P8: 13,00 ALT: 1,19
Est. Gest.: Vazia Peso: 343 Ponderal: 1250 EGS: 8,00
Pai: DON JOSE 176 LIDER 6204 TE
Mãe: CIA.AZUL 0983 P.MIND PANCHO 444
Criador: SUSANA MACEDO SALVADOR
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA.AZUL AGROPECUARIA Cidade: URUGUAIANA /RS
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Dados dos animais campeões rústicos de Uruguaiana
TRIO GRANDE CAMPEÃO - MACHOS PO
Tat: TE2040 / TE2036 / TE2038 NASCIDO: 2012
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO
Cidade: URUGUAIANA / RS
TRIO RESERVARDO DE GRANDE CAMPEÃO MACHOS PO
Tat: 2132 / 2124 / 2102 NASCIDO: 2012
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: URUGUAIANA / RS
TERCEIRO MELHOR TRIO - MACHOS PO
Tat: TE1738 / TE1730 / TE1704 NASCIDO: 2012
Expositor: SUSANA MACEDO SALVADOR
Estabelecimento: CIA AZUL AGROPECUÁRIA
Cidade: URUGUAIANA / RS
MELHOR MACHO PO
Tat: TE2038 NASCIDO: 2012
Expositor: SÉRGIO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA DO POSTO

Cidade: URUGUAIANA / RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO - MACHOS PC
Tat: 6280 / 6262 / 6250 NASCIDO: 2012
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: URUGUAIANA / RS

TRIO RESERVARDO DE GRANDE CAMPEÃO MACHOS PC 024
Tat: P024 / P026 /P002 NASCIDO: 2012
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI / RS
TERCEIRO MELHOR TRIO - MACHOS PC
Tat: C339 / C333 / C313 NASCIDO: 2012
Expositor: JOSÉ AZHAURY MACEDO LINHARES
Estabelecimento: FAZENDA CERRO CHATO
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO/ RS
MELHOR MACHO PC
Tat: 6280 NASCIDO: 2012
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA

Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: URUGUAIANA / RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO - FÊMEAS PO
Tat: 4629 / 4523 / 4503 NASCIDO: 2012
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI / RS

TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PO
Tat: TE2053 / TE2022 / TE2010 NASCIDO: 2012
Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Cidade: URUGUAIANA / RS
TERCEIRO MELHOR TRIO - FÊMEAS PO
Tat: 2045/ 2535 / 2327 NASCIDO: 2013
Expositor: ANGELO BASTOS TELLECHEA
Estabelecimento: CABANHA UMBU
Cidade: URUGUAIANA / RS
MELHOR FÊMEA PO
Tat: TE2022 NASCIDO: 2012

Expositor: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Estabelecimento: CABANHA RINCON DEL SARANDY
Cidade: URUGUAIANA / RS

TRIO GRANDE CAMPEÃO - FÊMEAS PC
Tat: R131/ R129 / R111 NASCIDO: 2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI / RS
TRIO RESERVADO GRANDE CAMPEÃO FÊMEAS PC
Tat: R115/ R113 / R109 NASCIDO: 2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI / RS
MELHOR FÊMEA PC
Tat: R129 NASCIDO: 2013
Expositor: PAULINA MACEDO LINHARES
Estabelecimento: TRADIÇÃO AZUL
Cidade: QUARAI / RS

Expofrai promove a raça em SC

C

om 74 animais da raça Angus
inscritos, realizou-se de 4 a 6 de
abril em Fraiburgo, SC, a Expofrai
2014, que teve como jurado o técnico da
angus, Antônio Chaves Neto. Esta foi a
segunda exposição ranqueada do ano em
SC, depois da Expofemi. E mais uma vez
mostrou o engajamento dos criadores
catarinenses e uma clara tendência positiva para os negócios com a raça. Os
terneiros Angus foram comercializados
com valorização de 12% acima da média geral, negociados a R$ 5,73 o kg/
vivo. As terneiras atingiram R$ 5,92 o
kg/vivo, ou seja, 18,8% acima das médias gerais.
Nos animais de argola, o Grande
Campeão foi BF Ethel, filho de Pastoriza 565 Brigadier Te, apresentado pela
Brasil Florestal. Já o Reservado do
Grande Campeão ficou com Editor TE
116 Trapiche, filho de Três Marias 8311

Advance 5854 TE, pertencente a 3 Marias Agronegócios. O 3º Melhor Macho
foi BF Ender TE 236, filho de Três Marias 8155 Candelero, pertencente a Brasil Florestal.
Nas fêmeas, destaque para a Grande
Campeã - Tamanduá TE 50 Dádiva Total
110, filha de TC Total 410, pertencente à Agromafra. O título de Reservada
de Grande Campeã ficou com TE 377
Quebrantador Brigadier, filha de Rubeta 444 Quebrantador, pertencente a
Agropecuária Arapari. Por último, a 3ª
Melhor Fêmea foi BF Drica TE 142, filha de Sav Pionner 7301, pertencente à
Brasil Florestal.
Nos rústicos, a 3 Marias Agronegócios, conquistou os títulos de Trio Grande Campeão, Trio Reservado de Grande
Campeão e de 3º Melhor Trio. A Agromafra apresentou o Melhor Macho Rústico com o animal Tamanduá TE 104

Entrevero Bismark. A 3 Marias Agronegócios conquistou o prêmio de Melhor
Fêmea Rústica.
Durante a ExpoFrai, o supervisor
do Programa Carne Angus no Paraná,
Méd. Vet. Vinícius A. A. Faria, realizou
palestra sobre os benefícios de criação
da raça Angus e de como participar

VEJA AQUI OS GRANDES CAMPEÕES

Perímetro Escrotal : 35    Peso: 406 Ponderal: 1360
Pai: TRES MARIAS 8311 ADVANCE 5854 TE
Mãe: CIA.AZUL 1435 QUEBRACHO ORIENTAL Criador:
DORIVAL CARLOS BORGA
Expositor: DORIVAL CARLOS BORGA
Estabelecimento: GRANJA RIO DAS PEDRAS

GRANDE CAMPEÃ:
Nome: TAMANDUÁ TE50 DÁDIVA TOTAL 110
Tat: TE50 Registro: O154716 DENTE: 4D
Nasc: 15/07/2011 Idade: 994 Dias - 33 meses
Pai: TC TOTAL 410 Est. Gest.: Prenha C/Cria Peso:
798 Ponderal: 800
Mãe: JWF 110 FLORA
Criador: AGROPECUÁRIA MAFRA S.A.
Expositor: AGROPECUÁRIA MAFRA S.A.
Estabelecimento: FAZENDA TAMANDUÁ Cidade:
CANOINHAS /SC

GRANDE CAMPEÃO:
Nome: BF ETHEL DA BRASIL FLORESTAL
Tat: A205 Registro: O158456 DENTE: 2D
Nasc: 21/05/2012 Idade: 683 Dias - 22 meses
Perímetro Escrotal : 47.5 Peso: 846 Ponderal: 1240
Pai: PASTORIZA 565 BRIGADIER TE
Mãe: BF CHIQUINHA DA BRASIL FLORESTAL
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC
RESERVADO GRANDE CAMPEÃO:
Nome: EDITOR TE116 DA 3 MARIAS TE - TRAPICHE
Tat: TE116 Registro: O170743 DENTE: DL
Nasc: 10/06/2013 Idade: 298 Dias - 9 meses

TERCEIRO MELHOR MACHO
Nome: BF ENDER DA BRASIL FLORESTAL TE236
Tat: TE236 Registro: O165815 DENTE: DL
Nasc: 20/11/2012 Idade: 500 Dias - 16 meses
Perímetro Escrotal : 47 Peso: 637 Ponderal: 1270
Pai: TRES MARIAS 8155 CANDELERO
Mãe: FLOWER DA CORTICEIRA TE J054
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC

do Programa Carne Angus. Estiveram
presentes ao evento a certificadora de
SC, Gabriela de Menezes, e um representante do Frigorífico Verdi, parceiro
catarinense do Programa Carne Angus.
No local um expositor refrigerado exibiu
cortes Angus certificados produzidos no
Verdi.
Foto: Divulgação

Grandes campeões machos da Expofrai

RESERVADA GRANDE CAMPEÃ:
Nome: ARAPARI TE377 QUEBRANTADOR BRIGADIER
Tat: TE377 Registro: O166597
Nasc: 13/08/2012 Idade: 599 Dias - 19 meses
Est. Gest.: Vazia Peso: 605 Ponderal: 1010
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR

Mãe: ARAPARI TEI58 BRIGADIER LUQUENSE
Ponderal: 1010 EGS:
Criador: AGROPECUÁRIA ARAPARI LTDA.
Expositor: AGROPECUÁRIA ARAPARI LTDA.
Estabelecimento: FAZENDA ARAPARI
Cidade: ÁGUA DOCE /SC
TERCEIRA MELHOR FÊMEA
Nome: BF DRICA DA BRASIL FLORESTAL TE142
Tat: TE142 Registro: O152425 DENTE: 4D
Nasc: 14/08/2011 Idade: 964 Dias - 32 meses
Pai: SAV PIONEER 7301 Est. Gest.: Prenha C/Cria
Peso: 726 Ponderal: 750
Mãe: CASSOL R875 RAMONA
Criador: NIVALDO DZYEKANSKI
Expositor: NIVALDO DZYEKANSKI
Estabelecimento: FAZENDA DA BRASIL FLORESTAL
Cidade: ITAIÓPOLIS /SC
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Pista concorrida no Outono Show

A

Cabanha da Maya, de Zuleika Borges Torrealba,
Bagé, RS, literalmente
roubou a cena nos julgamentos de argola do 10º Outono
Angus Show, realizado paralelamente à Fenasul, no Parque
Assis Brasil, em Esteio, RS. O
Grande Campeão foi o touro
Maya Catanduva 300 Impávido Eleutério Lana, apresentado parceria com a Fazenda
Catanduva, de Fábio e Fabiana
Gomes, de Glorinha, RS.

Fotos: Marcus Tatsch/Angus

O jurado do Outono Angus
Show foi Renato Pinto Paiva,
técnico da Associação Brasileira de Angus, que examinou
80 animais de 18 expositores
nos dois dias de julgamento,
entre argola e rústicos.
Além do título, a Cabanha
da Maya levou o Reservado de
Grande Campeão, com Maya
310 Incrível Eleutério Fortuna, e o 3º Melhor Macho, com
Maya TE 378 Javali Quebrantador Antígona.

Nas fêmeas, a propriedade
de Bagé conquistou também
o Grande Campeonato com
Maya TE 308 Imperatriz Ditador Solvente. O prêmio de
Reservada de Grande Campeã foi para a parceria Santa
Amélia / Bayucuá, de Santa
Vitória do Palmar, RS, com
a fêmea Biguá 6254 Bismarck. A Terceira Melhor Fêmea
foi novamente da Cabanha
da Maya, com Maya Herança
Zorzal Leiloada.
>>>

Grande Campeão

Reservado Grande Campeão

Terceiro Melhor Macho

Grande Campeã

Reservada Grande Campeã

Terceira Melhor Fêmea

Dados dos Animais Campeões do Outono Show
MACHOS
Grande Campeão
Nome: MAYA CAT 300 IMPÁVIDO ELEUTÉRIO LANA
Tat: 300 Registro: O159542 DENTE: 2
Nasc: 10/04/2012 Idade: 764 Dias - 25 meses ALT: 1,38
Perimetro Escrotal : 42 Peso: 964 Ponderal: 1260
Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: PWM LANA
Criador: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO GOMES, FABIANA GOMES
Expositor: ZULEIKA TORREALBA, FÁBIO E FABIANA GOMES
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
Reservado Grande Campeão
Nome: MAYA 310 INCRÍVEL ELEUTÉRIO FORTUNA
Tat: 310 Registro: O160345 DENTE: R2 AOL: 120,60
Nasc: 01/10/2012 Idade: 590 Dias - 19 meses P8: 8,70
ALT: 1,34
Perimetro Escrotal : 44,5 Peso: 824 Ponderal: 1400 EGS:
7,60

Pai: MAYA 97 ELEUTÉRIO BRIGADIER CAMÉLIA
Mãe: MAYA TE147 FORTUNA FUNDADOR AC110
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
Terceiro Melhor Macho
Nome: MAYA TE378 JAVALÍ QUEBRANTADOR ANTÍGONA
Tat: TE378 Registro: O169948 DENTE: DL AOL: 82,30
Nasc: 23/06/2013 Idade: 325 Dias - 10 meses P8: 9,40
ALT: 1,16
Perimetro Escrotal : 30,5 Peso: 457 Ponderal: 1410 EGS: 7,60
Mãe: MAYA TNT 16 ANTÍGONA JUÁ JAQUELINE
Pai: RUBETA 4444 QUEBRANTADOR
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS

FÊMEAS
Grande Campeã
Nome: MAYA TE308 IMPERATRIZ DITADOR SOLVENTE
Tat: TE308 Registro: O162717 DENTE: DL AOL: 83,90
Nasc: 17/09/2012 Idade: 604 Dias - 20 meses P8: 15,30
ALT: 1,18
Est. Gest.: Prenha Peso: 576 Ponderal: 950 EGS: 11,80
Pai: MAYA 40 TE DITADOR
Mãe: AGUACIL 3 SOLVENTE CONTRA AMANCAY
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA
Reservada Grande Campeã
Nome: BIGUÁ 6254 BISMARCK
Tat: 6254 Registro: O160191 DENTE: DL AOL: 79,60
Nasc: 04/04/2013 Idade: 405 Dias - 13 meses P8: 5,50
ALT: 1,17

Est. Gest.: Vazia Peso: 440 Ponderal: 1090 EGS: 5,40
Pai: SAV BISMARCK 5682
Mãe: BIGUÁ 5716 MANÁ TEI
Criador: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA Cidade: SANTA
VITÓRIA PALMAR /RS
Terceira Melhor Fêmea
Nome: MAYA HERANÇA ZORZAL LEILOADA
Tat: 234 Registro: O148069 DENTE: 4
Nasc: 20/08/2011 Idade: 998 Dias - 33 meses P8: ALT: 1,33
Est. Gest.: Prenha Peso: 876 Ponderal: 880
Mãe: RECONQUISTA 1142 LEILOADA MR BEEF QUEBRACHO
Pai: TRES MARIAS 6301 ZORZAL TE
Criador: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Expositor: ZULEIKA BORGES TORREALBA
Estabelecimento: CABANHA DA MAYA Cidade: BAGÉ /RS
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Feira de Terneiros marca sucesso da raça

R

ealizada durante o Outono Angus Show, no
Parque Assis Brasil, em
Esteio, RS, a 12ª Feira de
Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas Angus e Cruza Angus
registrou faturamento de R$
895.095,00, com a venda de
834 animais. Foram negociados 393 terneiros inteiros, que
movimentaram R$ 402.810,00

Foto: Gerson Raugust / Sistema Farsul

– média de R$ 5,52 /kg; 254
terneiras, pelo total de R$
201.705,00 – média de R$
5,12 / kg; 56 novilhas prenhas,
por R$ 115.320,00 – média de
R$ 5,62 / kg; e 131 novilhas,
por R$ 175.260,00 – média de
R$ 5,33 / kg.
O maior comprador de terneiros foi Gabardo Agro Turismo de Montenegro, que adqui-

riu 138 animais. Já entre as
fêmeas, o maior comprador foi
a Fazenda São José da Data
(Luis Custódio Duarte) Santo
Antônio da Patrulha, que adquiriu 74 novilhas. A 12ª Feira
de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas Angus e Cruza Angus
foi promoção da Farsul, Santa
Úrsula Remates e Associação
Brasileira de Angus.

Campeões Rústicos do Outono Angus Show
TRIO GRANDE CAMPEÃO - MACHOS PO
Tat: WP 136 / WP 157 / WP126 NASCIDOS:
2013
Expositor: WALTER SZORTIKA TESSMANN
Estabelecimento: FAZENDA DO BUTIÁ
Cidade: Camaquã/RS
TRIO RESERVADO DE GRANDE CAMPEÃO - MACHOS PO
Tat: WP163 / WP162 / WP161 NASCIDOS:
2013
Expositor: WALTER SZORTIKA TESSMANN

Estabelecimento: FAZENDA DO BUTIÁ
Cidade: Camaquã/RS
MELHOR MACHO PO
Tat: WP 157 NASCIDO: 2013
Expositor: WALTER SZORTIKA TESSMANN
Estabelecimento: FAZENDA DO BUTIÁ
Cidade: Camaquã/RS
TRIO GRANDE CAMPEÃO - MACHOS
PC
Tat: WC 041 / WC 037 / WC 032 NASCIDO:

2012
Expositor: WALTER SZORTIKA TESSMANN
Estabelecimento: FAZENDA DO BUTIÁ
Cidade: Camaquã/RS

Foto: Marcus Tatsch/Angus

TRIO GRANDE CAMPEÃO - FÊMEAS PO
Tat: TE6114 / TEE6115 / TE6111 NASCIDO:
2012
Expositor: PARCERIA SANTA AMÉLIA BAYUCUÁ
Estabelecimento: ESTÂNCIA SANTA AMÉLIA
Cidade: SANTA VITÓRIA DO PALMAR / RS

INTERNACIONAL

P

Gira Angus Uruguai

romovida anualmente pela Sociedade Criadores de Angus do
Uruguai, a Gira Angus de Outono foi realizada no Departamento de
Rocha, com a participação de cerca
de 300 criadores de todo o País, que
conheceram seis sistemas produtivos distintos, de pequenos criadores
a estabelecimentos de grande porte,
localizados naquela região litorânea,
e com vários parques de preservação
ambiental, a poucos quilômetros da
fronteira gaúcha. O presidente da
sociedade, Lucas Gremminger Terra,
assinalou que também no Uruguai
este é um excelente momento da raça
e que a demanda por reprodutores e

animais gerais continua aquecida.
A gira foi iniciada com visita à
Cabanha Adelita, de Julio e Javier
Grande Gabito, situada na região de
Velásquez e que criam Angus desde
1997, com um total de 120 fêmeas
e produção de 20 a 30 touros ao ano
sobre campo nativo e forrageiras cultivadas. O estabelecimento visitado a
seguir foi Santa Cecília, da Sucessão
de Mário Amaral, que cria Angus em
Sarandi de los Amarales desde 1952.
Com índice de prenhez de 94%, a
empresa engorda novilhos a campo e
os entrega ao frigorífico com 470 kg
aos 2,5 e 3 anos.
O primeiro dia da gira foi encerrado com visita a um criador
bem recente, El Rincon, de
Fillemyr S.A, que iniciou
em 2004 e trabalha hoje
com 550 ventres inseminados anualmente com
touros selecionados por
facilidade de parto (para
vaquilhonas) e capacidade
de engorde (para vacas).
No segundo dia, a vi-

sitação começou com a
Cabanha Las Divisas, de
Eduardo Ache Bianchi, Álvaro Díaz Nadal e Ricardo
Díaz Nadal, que se dedica
à cria e comercialização de
reprodutores Angus desde
2002. A empresa está buscando o crescimento em
volume, preparando touros
Gira teve centenas de participantes
puros para chegar às pistas
de exposições uruguaias.
Já a Don Nasim, de Eduardo Ache, As vaquilhonas são entouradas aos
iniciou a criação de Angus na metade 15 meses e os novilhos são terminados anos 90 e opera em uma região dos com dois anos e peso médio de
de campos baixos e banhados, com 480 kg. O sistema de produção envolabundante volume de forragem na ve o Pastoreio Racional Voisin, que
primavera, verão e outono.
consiste em manejar altas cargas de
Optaram por Angus por acredita- gado com o objetivo de aumentar a
rem que a raça se encaixa no sistema utilização e produção de forragem,
de rotação de lavoura-pecuária. Com maximizando a oferta e buscando o
isso, terminam cerca de 900 animais equilíbrio entre a pastagem e o ani(novilhos e novilhas de descarte) em mal. Outra chave do sistema, explicicurral, entregando-os para abate aos tado na gira, é que os dejetos animais
24 meses.
são fonte de matéria orgânica e repoJá a La Madrugada, da Ana Pau- sição de adubação para a pastagem.
la, destina cerca de 8 mil hectares O sistema permite uma carga animal
ao gado geral, especialmene Angus. superior a 2 cabeças por hectare.
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Apresentação Angus na ExpoGrande

C

om a meta principal de
apresentar a raça a criadores daquela importante região de pecuária do País,
animais Angus foram expostos
na ExpoGrande 2014, considerada a maior exposição
da cadeia da carne bovina
do Centro-Oeste brasileiro.
A mostra, realizada entre os
dias 28 de abril e 4 de maio,
teve a presença de um grupo de 18 touros Angus, todos
criados nas condições tropicais do sudeste (São Paulo e
Minas Gerais), expostos pela
HR Agropecuária e 3E Agropecuária, de São Paulo, e pela
Casa Branca Agropastoril, de
Minas Gerais. Além de mostrar a raça Angus aos pecuaristas sul-mato-grossenses,
os criadores destacaram suas

características econômicas,
reforçando o conceito do cruzamento industrial a partir
de genética Angus, uma prática moderna que impulsiona
a produtividade gerando uma
carcaça com carne de excelente qualidade.
“Nossos técnicos ficaram
à disposição dos interessados
para esclarecer dúvidas, falar
dos programas de melhoramento genético com Angus e,
particularmente, das oportunidades do cruzamento industrial
com a utilização de genética
Angus”, explicou o veterinário Luiz Fernando Campana
Rodrigues, da HR Agropecuária, que coordenou o pavilhão
Angus na ExpoGrande. Luiz
Henrique Campana Rodrigues
(irmão de Luiz Fernando), in-

Leilão Querência
faz pista limpa
Angus de 24 meses foram
valorizados à média de R$
7.688,75 e 3 touros Aberdeen
Angus de 36 meses se venderam à média de R$ 5.200,00,
sendo que outros 14 touros
Depois de um concorri- Red Angus de dois anos de
do dia de campo realizado idade saíram vendidos pela
em sua sede em Quaraí, RS, média de R$ 5.314,29. A méem abril, a Fazenda Querên- dia geral dos machos foi de
cia promoveu em 8 de maio R$ 6.684,15.
o Querência Leilão Angus
“Com orgulho, realizamos
2014. Chancelado pela An- o maior remate da história
gus, o pregão, na Rural de da Querência. Esta edição foi
Livramento, RS, faturou R$ muito especial para nós e para
2.752.950,00, com a comer- a raça, pois foi a maior oferta
cialização da totalidade da de animais Angus em 2014”,
oferta - 740 animais entre destacou o criador anfitrião
fêmeas Angus em idade de re- Luiz Felipe Ferreira da Costa,
produção ou prenhas, além de da Angus Querência. Segun21 vacas doadoras de embri- do ele, o remate consolidou
ões e 41 touros jovens.
o bom momento da raça, em
Entre as fêmeas PO, fo- termos de valorização da geram 360 exemplares, com R$ nética e a busca pela produ4.100,49 de média. As no- ção de carne de qualidade.
vilhas foram arrematadas a
O mercado valorizou no
uma média superior a R$ 4 mil pregão alguns diferencias do
e as 42 vacas prenhas vendi- programa de seleção da Quedas à média de R$ 6.296,43. rência, com destaque ao bom
Nas PC, foram 372, à média volume do rebanho (900 made R$ 2.651,21. O remate trizes registradas), o acasalavendeu ainda 21 novilhas de mento aos 14 meses e o uso
excelência pela média de R$ contínuo do PROMEBO. Mais
11.328,57.
informações na Querência AnOs 24 touros Aberdeen gus - 55.3422 3216.

Fotos: Divulgação/Angus

Renato Ramires (3E Agropecuária), Eliane Slucki e Pedro Paulo Croisfelt
(Casa Branca) e Luiz Henrique Rodrigues (Agropecuária HR)

formou que toda a tourada foi
comercializada na feira à média de R$ 8 mil.
A direção da Acrissul (Associação dos Criadores de

Mato Grosso do Sul), entidade promotora da ExpoGrande,
informou que o crescimento
da feira foi de 90%, quando comparadas as edições

2013/2014. O valor geral de
volume de negócios gerados
na Expogrande saltou de R$
308,7 milhões para R$ 594,5
milhões. O volume de negócios
bancários cresceu de R$ 268
milhões para R$ 556 milhões
e o de leilões de R$ 24,7 milhões para R$ 29,0 milhões.
A iniciativa da apresentação de touros Angus na ExpoGrande pelas três propriedades contou com a parceria da
Agener, CRV Lagoa e Central
Bela Vista, cujos técnicos também estavam na mostra para
atender os pecuaristas interessados em saber mais sobre o
Angus, sua genética e os protocolos sanitários e de reprodução. Mais informações pelos
telefones (17) 99772-7100 e
(17) 3462-2130.

Liquidação Olhos D’Água
alcança R$ 3,5 milhões
Com mais de um século de seleção Angus,
a consagrada Cabanha
Olhos D’Água, de Alegrete, RS, fez pista limpa e faturou R$ 3,484
milhões no Leilão de
Liquidação Total de
seu plantel Angus PO.
O pregão, realizado na
tarde de 27 de abril, na
pista do parque Assis
Brasil, em Esteio, RS,
reuniu a nata dos criadores da raça e negociou com agilidade 495
exemplares selecionados com foco em qualidade e produtividade.
“Foi um resultado
fantástico. Obtivemos
boas médias e um faturamento que supera em muito
as nossas expectativas”, comemorou o selecionador Atila Dorneles, que juntamente
com o pai, criador Antonino
Dorneles, tocam a prestigiada
cabanha alegretense. A oferta
de fêmeas, segundo Atila, foi
composta por vacas, novilhas,
novilhas de sobreano e terneiras desmamadas, que no geral
fizeram e média de R$ 7,3 mil.
O touro de elite ASD 623

TE Payador Carrasco, um dos dias, tendo sido arrematados
destaques entre os machos, por R$ 4,1 mil cada.
teve 50% dos seus direitos
Tendo ao martelo o leileiloados por R$ 60 mil. Além loeiro Fábio Crespo e com
desse reprodutor, outros três transmissão via Canal Rural,
exemplares de elite, ideais o pregão foi avaliado pelos
para o trabalho em centrais, criadores como uma oportuforam negociados em pista ao nidade ímpar para a aquisição
valor médio de R$ 61,6 mil. de animais multiplicadores de
O remate também comercia- uma das mais afiadas genétilizou tourinhos de sobreano, cas Angus do País. Mais intouros de dois anos e meio e formações podem ser obtidas
terneiros desmamados. Os be- na Programa Leilões, através
zerros alcançaram boas mé- do fone 43.3373.7077.
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Lance Rural estreia com sucesso
não conheciam este modelo de
pregão.
Trata-se de um sistema já
empregado nos Estados Unidos e no Uruguai que inova
na comercialização de gado. O
evento que teve transmissão
ao vivo pelo Canal Rural a partir do Jockey Clube do RS, em
Porto Alegre, e também pôde
ser acompanhado em tempo
real na internet pelo C2Rural.
om faturamento total A modalidade amplia e agiliza
de R$ 1.464.891,05, a comercialização de animais
comercialização
de de produção, ofertando exem1.437 animais e média de plares revisados e com garanR$ 1.019,41 por exemplar, foi tia de qualidade.
considerada sucesso no dia 21
Para Alexandre Crespo,
de maio a primeira edição no do Canal Rural, este sistema
Brasil do Lance Rural – Leilão vem se somar aos leilões traCertificado, uma nova modali- dicionais, com a vantagem de
dade de pregão de gado que ampliar a escala da oferta de
estreou no Estado gaúcho. A produtos com certificação gaoferta foi de 3.713 bovinos em rantida. Já Fernando Velloso,
89 lotes, somente de produto- da Assessoria Agropecuária,
res do RS e participaram as responsável pela Coordenação
empresas Boinaweb, Coxilha Técnica e de Certificação dos
Remates, Corretora Ganadero, animais integrantes do evento,
La Rural, Lund Negócios e observa que a venda de aniRédea Remates. O leilão ven- mais de em leilões “virtuais”,
deu aprox. 40% dos animais ou seja, através de filmagens
ofertados, e foi considerado e sem a presença de animais
positivo pelos organizadores, no recinto, não é uma novidapois a modalidade é totalmen- de, mas a combinação Leilão
te nova e os produtores ainda Virtual + Certificação + Ven-

Fotos: Divulgação/Angus

C

Remate
Santa Clara
Com a comercialização
de 358 animais e média geral de R$ 1.921,00, o 35º
Remate de Elite Cabanha
Santa Clara & Convidados,
realizado no dia 26 de abril,
alcançou faturamento total
de R$ 687,84 mil. O evento,
chancelado pela Associação
Brasileira de Angus, teve
como local o parque de exposições Serafim Dornelles
Vargas, em São Borja, RS.
Foram negociadas 154
novilhas entre PO e CA à média de R$ 1.893,00 e cinco
touros valorizados à média
de R$ 5,4 mil. Mais informações podem ser obtidas pelo
e-mail cabanha@cabanhasantaclara.com.br e nos fones
55.3322.6640, 3431.3665
ou 9722.2905.

da em R$/kg + grande número
de animais é sim uma inovação muito grande na venda de
gado comercial.
Segundo ele, o sistema
tem vantagens para vendedor
e comprador: a) leilões com
grande volume de animais;
b) venda dos animais de forma virtual sem os prejuízos
de transporte e concentração
de animais; c) informações e
características dos animais

Leilão Calafate:
terneiros de qualidade
Em apenas 1h30min, o
Leilão Calafate Produção
Angus comercializou toda
a oferta de terneiros certificados, no dia 10 de abril,
na Rural de Pelotas, RS.
Promovido pela Fazenda
Calafate, de Genuino Farias Ferreira, com 57 anos
de seleção Angus, no município Rio Grande, RS, o
pregão vendeu 267 terneiros Angus certificados pela
Associação Brasileira de
Angus, e mais 149 vacas,
sendo 133 com prenhez
confirmada por ultrassom
e as demais com serviço.
Os terneiros fizeram média
de R$ 1.206,00 e as vacas prenhas se venderam à
média de R$ 1.995,00.

“Sem dúvida a qualidade, padrão racial e uniformidade dos animais foram essenciais para êxito
alcançado”, argumentou
o leiloeiro Rodrigo Crespo,
que juntamente com o irmão, André Crespo, conduziram o leilão ao cargo da
Casarão Remates.
“Estamos muito felizes
com o sucesso do leilão
Calafate, entusiasmados
por perceber que estamos
no caminho certo, com o
reconhecimento ao produto que ofertamos”, definiu
a médica e administradora
da Fazenda Calafate, Ana
Carolina Issler Ferreira
Kessler, agradecendo a todos pelo apoio.

garantidos pelo processo de
certificação; d) venda por R$/
kg e com acerto fina pelo peso
de carregamento. Cada lote é
revisado antecipadamente por
um técnico autorizado, que detalha com precisão e de forma
padronizada as características
do lote de animais.Velloso avisa que está sendo programado
um leilão para a Expointer
e este deverá ser um grande
evento também para divulga-

ção da modalidade.
E além de ser um sistema
diferente de leilões, o agrupamento dos resultados através
do site cria uma contínua disponibilidade de informações
sobre as vendas e cotações,
levando a um sistema de
produção direcionado para o
mercado e ao entendimento
da cadeia sobre as características que têm mais valor
comercial.

Ipê negocia 174 animais

Com a comercialização
de 174 animais, organizados
em 25 lotes, totalizou R$
323,31 mil o Remate Anual de Produção da Fazenda
e Haras Ipê, propriedade do
criador Heitor Etchepare
Neto, de Alegrete, RS. O pregão, chancelado pela Associação Brasileira de Angus,
foi realizado dia 15 de maio,
no parque Parque Dr. Lauro
Dornelles, do Sindicato Rural
daquele município gaúcho.
Foram negociadas em pista
vacas e novilhas prenhas e
vazias, terneiras e embriões
das principais doadoras da
fazenda.
O exemplar mais valorizado do remate foi uma ter-

neira, adquirida por R$ 4,2
mil, pelo selecionador José
Paulo Cairoli, da Reconquista Agropecuária, de Alegrete. E o maior comprador
foi o criador Alex Fonseca,
também do Alegrete. Vacas
prenhas Angus PO foram
vendidas à média de R$ 3
mil, vacas penhas CA foram
valorizadas em R$ 2,64 mil,
conforme leiloeira Agenda
Remates, responsável pela
condução do pregão.
Mais informações podem ser obtidas em www.
agendaremates.com.br, por
e-mail no agendaremates@
pro.via-rs.com.br, ou através do fones 55.3422.4664,
3422.5133 e 3422.4457.
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De olho no Brasil,

na produção e no consumo mundial de carne bovina

Por Antonio
Guimarães

E

m 2013, o consumo mundial de carne bovina foi
de 56,8 milhões de toneladas equivalente carcaça (USDA). O maior consumidor são os Estados
Unidos, absorvendo 20,4% da produção. Apesar de ser
o maior consumidor desde 2000, a procura por carne
bovina caiu 7,1% nos EUA, enquanto em outros países
o consumo aumentou. Destaque para Brasil e para a
China, cujo consumo no mesmo período aumentaram
29,2% e 16,8%, respectivamente.
O consumo mundial de carne bovina aumentou
7,5% desde 2000 (USDA). Com a demanda crescenFigura 1.
Produção de carne bovina, desde 2000,
em milhões de toneladas.

*Estimativas
Fonte: USDA / Elaboração: Scot Consultoria
www.scotconsultoria.com.br

te foi preciso produzir com eficiência para sustentar o
consumo da população mundial. Nesse sentido, o Brasil
se destaca, sendo o segundo produtor de carne bovina
do mundo, perdendo para os Estadois Unidos. Veja na
Figura 2.
Observe que o aumento de produção acontece apenas no Brasil e na Índia. Em quinze anos a produção
no Brasil e na Índia aumentaram 48,4% e 152,5%,
respectivamente.
Com a queda de 4,4% na produção norte-americana entre 2000 e 2013, e a produção brasileira crescendo não está descartada a hipótese do Brasil ser o
maior produtor mundial nas próximas duas décadas. A
Austrália, ocupa a sétima posição entre os produtores
mundiais e é grande exportadora de carne, concorrendo
com o Brasil...
Considerações finais
O Brasil tem, de maneira profissional ocupado espaço no mercado externo, atendendo, o protocolo sanitário
permite a ausência de concorrentes internacionais. Esse
crescimento tem acontecido, mesmo com a agricultura
tomando espaço da pecuária. Isso tem sido possível em
função da agregação de competência no campo, através
da melhoria dos índices de produção vegetal e zootécnicos e também no processamento da carne. Entre os
fatores que evoluíram, foi o aumento do peso da carcaça bovina. Entre 2000 e 2013 o crescimento foi de de
7,5% no peso da carcaça de machos e de 6,8% na de
fêmeas. Veja na Figura 3.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013 a carcaça de bois no Brasil foi,
em média, de 18,0@, frente a 16,8@ em 2000. O Brasil,
apesar de progressos desse tipo, tem muito espaço para
melhorar e cumprir a sua função de debelar a fome nacional e global.�
Em 2013, o consumo de carne bovina mundial foi de
56,8 milhões de toneladas equivalente carcaça de carne
bovina, segundo dados do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA). O país com maior consu-

mo doméstico de carne bovina é o Estados Unidos, com
20,4% do total no último ano.
scotconsultoria@scotconsultoria.com.br
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Figura 2.
Participação na produção de carne bovina mundial, em 2013.

Fonte: USDA / Elaboração: Scot Consultoria
www.scotconsultoria.com.br

Figura 3.
Peso médio de carcaça de bois no Brasil, desde
2013, em arrobas.
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