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EDITORIAL

A maior de todas as mostras

Paulo de
Castro
Marques

A Expointer é, indiscutivelmente, a
grande vitrine da raça Angus no País. As
pistas do Parque Assis Brasil, em Esteio,
RS, já receberam os mais vitoriosos animais Angus do rebanho nacional e, porque
não dizer, da América do Sul. Se a raça
Angus vive, atualmente, um momento especial, sendo reconhecida como uma opção
genética de alta qualidade para produção
de carne premium, muito se deve aos milhares de machos e fêmeas que passaram
por esta exposição.
Grande parte desses reprodutores fantásticos está na base do plantel nacional.
Essa genética diferenciada não fica restrita
ao Rio Grande do Sul, mas espalha-se pelo
Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste,

multiplicando as características produtivas
e reprodutivas do Angus para a pecuária
nacional. O resultado é a presença cada vez
mais notada dos cruza Angus em fazendas
focadas na busca de animais que nascem
leves, ganham peso mais rápido e chegam
cedo ao abate com excelente conformação
e qualidade de carcaça.
Fico particularmente feliz por ter dado
minha modesta contribuição ao sucesso do
Angus nos últimos anos. Ao lado de companheiros igualmente comprometidos pelo
fortalecimento da raça, foi possível fazer
atualizações nos regulamentos de julgamentos, leilões e provas de avaliação de
maneira a beneficiar o trabalho das fazendas para a obtenção de animais cada vez
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EXPEDIENTE

mais funcionais. Há muito ainda por fazer,
mas nossos objetivos preliminares foram
alcançados e hoje nossa raça está em uma
posição realmente destacada na atividade.
Aproveito esse espaço para cumprimentar todos aqueles que, assim como os membros da diretoria da Associação, confiam
e valorizam as características do Angus.
Esse espírito inovador é a mola propulsora
da nossa raça e deve ser sempre renovado,
especialmente em momentos super especiais como a Expointer.
Abraço a todos.
Presidente
Associação Brasileira de Angus
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Marfrig: carne e genética
Angus para o Brasil

Fotos: Divulgação

Por Eduardo Fehn Teixeira

A

parceria entre o Programa Carne Angus Certificada junto ao Frigorífico
Marfrig teve início em 2006,
durante a gestão de José Paulo
Cairoli na Associação Brasileira
de Angus. A partir de um verdadeiro cerco de convencimento
feito pela diretoria da Angus e
agroempresários selecionadores
de Angus e de defensores da genética Angus atuantes no Brasil
Central, juntamente com experiência do próprio Marfrig no
Uruguai e na Argentina, a direção do Marfrig tomava então a
decisão de ingressar num projeto
que operaria a grande mudança
de modernidade no padrão da
pecuária brasileira - o Programa
Carne Angus Certificada. Com a
parceria, começavam então a se
abrir as portas do Brasil para a
carne Angus e para a genética
Angus, antes conhecida apenas
no Sul do País.
O acordo da parceria com o
Programa Carne Angus Certifi-

cada foi oficialmente firmado no
final de 2006 pelo presidente do
Grupo Marfrig, Marcos Molina,
com a presença do então presidente da Abiec, Marcus Vinícius
Pratini de Morais. Os abates em
São Paulo já começaram em
março de 2007. O tempo foi passando e à medida que o trabalho
de abates dentro do Programa
Carne Angus se desenvolvia, os
técnicos e executivos do Marfrig
passavam a conhecer melhor
o Programa e a vislumbrar um
grande futuro para a atividade
da parceria. Não é exagero afirmar que a parceria do Marfrig
abriu as portas do Brasil para a
genética Angus e para a raça Angus, hoje cada vez mais conhecida por sua eficiência produtiva e
qualidade da carne. E buscando
o desenvolvimento do potencial
do Angus no cruzamento industrial, o Marfrig investiu num
grande programa de fomento
com uso de genética Angus e inseminação artificial nas regiões
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, conseguindo grande êxito na

difusão da genética Angus nestas regiões e garantindo a oferta
de matéria prima para abate.
Um salto rumo
ao Centro-Oeste
Foi o grande salto de qualidade e o crescimento do Programa Carne Angus, agora rumo à
conquista dos mais importantes
centros de pecuária do País. Vieram novas parcerias para o programa, ainda novo e em desenvolvimento, mas finalmente no
Brasil Central, surgia para amplificar a história do Programa
Carne Angus, o fortalecimento
e ampliação da parceria com o
Frigorífico Marfrig, que teve um
grande impulso com a aquisição das unidades do Frigorífico
Mercosul no Rio Grande do Sul,
onde a empresa pode vislumbrar
o grande potencial da genética
neste estado.
Foram então realizadas as
primeiras exportações de carne
Angus pelo Marfrig, e no Sul do
Brasil foi firmada também parceria com o Frigorífico Silva, e

Marcos Molina

ainda com a VPJ Beef em São
Paulo, SP. O programa não parou mais de crescer, transformando-se na mais importante
ação marketing da Angus rumo
a melhor remuneração dos criadores a partir da produção de
uma carne qualidade diferenciada, que rapidamente ganhou o
reconhecimento e preferência do
consumidor e dos grandes pecuaristas do Centro-Oeste brasileiro.
Credibilidade veio do
Uruguai e Argentina
O Marfrig passou a realmente acreditar e a apostar na carne
Angus a partir de aquisições de
frigoríficos que realizou no exterior, no Uruguai e na Argentina,

justamente no mesmo período
em que o Programa Carne Angus Certificada estava decolando. “Foi um verdadeiro choque
quando a empresa tomou conhecimento das demandas por carne
Angus naqueles países e também
dos preços que eram pagos por
esta carne”, revela o empresário
paulista Antônio Maciel Neto,
um vibrante selecionador de Angus e conselheiro do Marfrig,
além de amigo pessoal de Marcos Molina. Assim, segundo ele,
como no Brasil o Marfrig já era
fornecedor de carne de qualidade
para importantes churrascarias,
foi só fazer a ligação do frigorífico com a Associação Brasileira
de Angus para que o casamento
com o Programa Carne Angus
ocorresse. “O know-how recolhido nas plantas e negócios no
Uruguai e na Argentina foi o verdadeiro sinalizador da parceria
com a Angus”, resume Maciel
Neto.

>>>
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Um projeto ousado, com
parcerias estratégicas
Fotos: Divulgação

Mas o que levou o Frigorífico Marfrig a apostar na Carne
Angus? Segundo José Pedro
Crespo, Diretor de Compra de
Gado do frigorífico, o Marfrig,
tendo sua origem no atendimento do mercado paulista de carnes com qualidade diferenciada,
desenvolveu ao longo do tempo
excelência neste segmento. Inicialmente, abastecendo-se com
matéria-prima importada de países como Argentina e Uruguai,
visualizou que com o desenvolvimento tecnológico da pecuária brasileira, havia espaço para
buscar no mercado brasileiro a
carne com a qualidade exigida
por este mercado.
Associando esta possibilidade ao crescimento do poder de
compra da população, que permitiu o incremento do consumo
de carnes de qualidade diferenciada no País, Crespo revela que
a empresa idealizou o projeto
no qual almejava desenvolver as
bases da produção de carne por

meio do incremento na oferta de
bezerros. “Dessa forma, estruturando a produção de bezerros e
ajustando os fluxos de oferta de
animais especiais, conseguimos
organizar a produção até a gôndola e oferecer aos clientes uma
carne superior, tendo na base
desta produção a garantia da
Angus, uma das líderes mundiais
no quesito qualidade de carne. E
esta é a essência do trabalho da
Marfrig Global Foods, a qual vislumbra projetos ousados, realiza
parcerias estratégicas e concretiza seus planos, como é o caso de
sucesso do Programa Fomento
Angus Marfrig e seus resultados
junto ao canal de Food Service,
atendendo aos clientes que visam
qualidade com maciez, sabor, suculência e com a frequência semanal das entregas”, aponta o
dirigente.
A parceria com o Marfrig foi
um verdadeiro divisor de águas
para o Programa Carne Angus
Certificada e para a raça Angus,

Parceria com o Marfrig foi
um divisor de águas para o
Programa Carne Angus

José Pedro Crespo

que graças à atuação do frigorífico, pouco tempo depois já era
conhecida e admirada Brasil
afora, conquistando inclusive os
neloristas, que descobriam as
flagrantes vantagens dos cruzamentos com Angus. Depois de
ser oficialmente implantado em
2001, o Programa passou nos
anos seguintes por fases de estudos, levantamento de viabilidade
técnica, entre outros aspectos e
itens necessários à sua efetiva
operação e funcionamento.
Para o dirigente da Angus
em cujo período foi iniciado
oficialmente o Programa Carne Angus Certificada, o que se
tem hoje nem de longe se parece com as condições que haviam
lá no início. José Roberto Pires
Weber (hoje vice-presidente da
Angus) - que no comando da
Angus entre 1998 a 2002, tinha
Reynaldo Salvador como seu diretor financeiro - avalia que na
época simplesmente não havia
todas as condições, informações
e conhecimentos existentes na

atualidade. Os aperfeiçoamentos
em termos de estrutura vieram
numa nova gestão de Reynaldo
Titoff Salvador como presidente
da Angus, e foi nas duas gestões
consecutivas de José Paulo Cairoli, que atuou como presidente
da Angus de 2005 a 2008, que o
Programa Carne Angus Certificada, já com razoável estrutura e
profissionalismo, encontrou condições favoráveis ao seu efetivo
crescimento.
A Angus contou com aliados
do quilate de Antônio Maciel
Neto, registrando forte atuação
na promoção do programa junto aos criadores, consolidando o
trabalho técnico que vinha sendo
feito e alcançando boa imagem,
construída junto à toda a cadeia
da carne. Neste período o programa alcançou condições para
o seu aperfeiçoamento técnico,
assimilando boas novidades em
termos de processos de certificação da carne nos frigoríficos e
ampliando seu alcance em nível
de Brasil, a partir do fomento
de novas parcerias, notadamente
com o Marfrig, que se consolidou a partir do período em que
foi presidente da Angus o selecionador Joaquim Mello, que experimentou excelente relacionamento com James Cruden, então
dirigente do Marfrig.
O Programa de Fomento
aos cruzamentos Angus
José Pedro Crespo observa
que com a visão do então presidente do Grupo Marfrig, Marcos
Molina, desenvolvida a partir de
uma vasta experiência na comercialização de carnes e na avaliação da dependência das carnes
importadas, avaliou-se que havia uma enorme oportunidade,
porém o desafio era igualmente
grande. Produzir cortes especiais no Brasil dependeria da
otimização e da sinergia entre a
grande fábrica de bezerros que é
vaca Nelore, somado às características de qualidade da carne da
raça Angus.
Sendo a raça Angus reconhecida mundialmente como responsável por melhorar a qualidade

da carne produzida em projetos
desta natureza, a escolha por
apostar no Programa Carne Angus Certificada e na implantação de um programa paralelo de
fomento aos cruzamentos com
genética Angus, conforme Crespo, ficou facilitada. Foi uma associação muito bem sucedida no
Centro-Oeste brasileiro, aliando
as potencialidades de cada raça
com volumes constantes e viabilizando projetos diferenciados
com planejamento estratégico e
até preços fixos em cardápios.
“Molina foi um visionário
ao criar o Programa Marfrig
Fomento! Entendeu que muito
mais do que recursos financeiros, o pecuarista precisava de
um claro comprometimento da
indústria para apostar na técnica do Cruzamento Industrial, já
conhecida e comprovada a campo”, afirma o diretor do Programa Carne Angus Certificada,
Reynaldo Salvador, explicando
a importância da garantia de
compra dos animais por valor
diferenciado oferecida aos participantes do fomento.
Como nos eucaliptos
Sobre este programa de fomento aos cruzamentos com
Angus, Antônio Maciel Neto
faz uma curiosa revelação. Diz
que o programa de fomento aos
cruzamentos com genética Angus empreendido pelo Marfrig
foi inspirado no programa de
fomento criado para a Suzano,
para o incremento ao eucalipto.
Maciel Neto era o presidente
da Suzano na ocasião da implementação deste programa de
incentivo à produção, e explica
que tanto no eucalipto quanto no
gado, para um programa progredir, precisa de certos pilares: tecnologia (empregar sempre o que
de melhor existe no mercado – o
melhor em genética); capital de
giro (para poder bancar a arrancada e as primeiras produções);
mercado para a venda do produto carne (a produção até hoje
não é suficiente para atender à
demanda); e garantia de compra
da matéria prima gerada pelo
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Hoje se vislumbram mercados
potenciais para Carne Angus
nos Estados Unidos, Europa,
Oriente, China e Japão
produtor, a partir da orientação
e das condições disponibilizadas
para essa produção (no caso, a
compra dos animais meio sangue
Angus/Nelore dos produtores integrados ao programa).
E a resposta, a exemplo do
que ocorreu com os eucaliptos
na Suzano, veio rápida, conforme
Maciel Neto. Em 2007 as vendas
de sêmen Angus eram de 500 mil
doses, e em 2013 saltaram para
3,4 milhões de doses. E conforme
Maciel Neto, o incansável trabalho de divulgação das qualidades
da raça e da carne realizado pela
Angus também funcionou como
um verdadeiro trampolim para
o atual sucesso desse empreendimento, chamado Programa Carne
Angus Certificada. As premiações
aos produtores que foram instituídas em conjunto pelo Marfrig e
o Programa Carne Angus igualmente funcionaram como fortes
incentivos ao crescimento dos
abates e no número de produtores
integrados.
O hoje conselheiro do Grupo Marfrig sinaliza que a oferta
segue aumentando e a demanda
pela carne Angus Certificada é
extraordinária. “Basta dizer que
é somente uma questão de tempo para que essa carne passe a
ser comercializada para o mercado norte-americano – o maior
do mundo -, sem falar em outros
nichos existentes pelo mundo
como a Europa, Oriente Médio,
China, Japão”, avisa Antônio
Maciel Neto.
Certificação
com ineditismo
Ligado ao Programa Carne
Angus Certificada desde 2004,
o veterinário Fábio Schuler
Medeiros, atual gerente nacional do Programa, recorda que
buscando agregar credibilidade,
padronização e permitir o crescimento organizado do Programa,
foi desenvolvido, culminando em
2006, um sistema de certificação inédito no Brasil para um
programa de carne de qualidade,
a partir de modelos nacionais
e internacionais (CAB – USA;
CAAB – Austrália; Carne Angus

Argentina; Programa Nelore
Natural) incorporando suas experiências e modernos conceitos
de gestão pela qualidade à linguagem Ausmeat, uma referência mundial em padronização na
indústria frigorífica.
“Como resultado, em pouco mais de um ano de trabalho,
em junho de 2007, o Programa
alcançou um reconhecimento
único no Brasil a um programa
de carnes – Acreditação Internacional através da Ausqual”. A
partir desta conquista, conforme
Medeiros, o programa passou
a evoluir rapidamente. “Porém
ainda não havíamos conquistado uma efetiva valorização de
nossos animais e consolidado
posição no mercado da carne”,
recorda o técnico.
Veio a grande
credibilidade
Foi a partir da parceria com
o Marfrig que o Programa de
carne de qualidade da Angus
realmente decolou, passando a
conquistar maior importância e
credibilidade junto ao mercado
como um todo, funcionando não
só para a produção da melhor
carne do mundo – a carne Angus – como também para alavancar toda a cadeia produtiva
e toda a imagem da raça e da
genética Angus, não só no Sul
do Brasil, mas, com a atuação
dos técnicos do Marfrig, agora
em todas as importantes regiões
produtoras do País, num prenúncio do que viria logo a seguir. O
Marfrig passou a entender que o
programa de carne de qualidade
da Angus, ao mesmo tempo que
faz o marketing da raça, de olho
nos cruzamentos com os zebuínos, também atinge desde o produtor de touros até o invernador,
passando por indústria e varejo
e garantindo ao consumidor uma
qualidade que a marca Angus já
solidificou no mundo, gerando
renda a todos os elos da cadeia
da carne.
José Pedro Crespo aponta os
principais pontos que levaram
ao incremento dos abates pelas
plantas do Marfrig dentro deste

Julho/Agosto de 2014

5

Foto: Divulgação

do programa. Segundo o Diretor
de Compra de Gado do Marfrig,
um dos grandes pilares de sucesso do Programa Fomento Angus
Marfrig e, consequentemente, de
incremento dos abates, foram as
garantias oriundas dos acordos
realizados junto às cadeias de
restaurantes e supermercados.
Esses acordos mantiveram a demanda constante e equilibrada
pela carne, permitindo ao Marfrig a transferência deste reconhecimento ao pecuarista por
meio da Tabela de Premiação.
Não menos importante que
os acordos comerciais, a Tabela
de Premiação está disponível
para consulta desde o início do
programa. Este procedimento
demonstra a transparência e
o compromisso com o Programa Fomento Angus Marfrig e
com a Associação Brasileira de
Angus, através de seu Programa Carne Angus Certificada. A
transparência ganhou reforço e
credibilidade com o trabalho da
associação ao fazer a tipificação
das carcaças, premiando aquelas
que seguem padrões de qualidade predefinidos.
Na atualidade
Falando sobre a atualidade,
tamanho atual do programa e
suas perspectivas, tanto na área
de produção como no mercado
consumidor, José Pedro Crespo
afirma que a demanda segue
crescente por parte dos produtores, que buscam informações
a respeito do Programa de Fomento da Marfrig e sobre o Programa Carne Angus Certificada.

“Isto se deve à percepção de que
o grande salto de produtividade
está mesmo dentro da porteira”,
diz. O crescimento público é notório, e pode ser observado por
meio do aumento exponencial da
venda de sêmen de reprodutores
Angus, a qual vem batendo recordes de venda ano após ano. E
dentro da indústria, o número de
animais certificados vem crescendo na mesma magnitude.
Crespo salienta ainda que
pesar de o foco do Marfrig ser
o mercado interno, o frigorífico
está habilitado para exportar
carne Angus para diversas partes
do mundo. Já exportamos para o
Chile e também enviamos amostras para o Oriente Médio e para
a Europa. Com certeza seria
interessante se conseguíssemos
ampliar a nossa atuação, uma
vez que alguns consumidores do
mercado internacional possuem
hábitos de consumo similar aos
brasileiros. Ou seja, a carne Angus brasileira também tem mercado fora do Brasil. E neste sentido, a Associação Brasileira de
Angus tem atuado em parceria
com a ABIEC e APEX dentro do
projeto Brazilian Beef, buscando
o desenvolvimento de novos mercados exportadores. “Estivemos
junto com nossos parceiros na
feira mundial de alimentação
na Alemanha – Anuga/2013, realizado na cidade de Colônia, e
no Symposium Feines Essen +
Trinken 2014, realizado em Munich – Alemanha, e já estamos
em preparando novas ações que
serão realizadas na Feira SIAL
– Paris – 2014”, informa Fábio

Medeiros.
União e esforço focado
Depois de Cairoli, todos os
demais presidentes da Angus
tiveram o desenvolvimento e incremento do Programa Carne
Angus Certificada como prioridade em suas gestões. Joaquim
Francisco Bordagorry de Assumpção Mello, que presidiu a
Angus entre 2008 e 2010 sempre afirmou que o Programa era
o pilar de sustentação da Angus.
E Paulo de Castro Marques (que
este ano completa sua segunda
gestão consecutiva no comando
da entidade, não mediu esforços
na promoção do Programa e da
Carne Angus. E as novas parcerias se sucederam durantes esses
mandatos à frente da Angus.
“O Marfrig foi e sempre
será nosso maior parceiro. Uma
empresa que acreditou em nosso sonho de produzir carne de
qualidade e garantir maior renda ao pecuarista”, arremata o
diretor do Programa Reynaldo
Salvador, atribuindo o sucesso
desta parceria que já dura oito
anos ao alinhamento de objetivos e a excelente integração
e comunicação entre os elos
da cadeia. “Sempre tivemos as
portas abertas para discutir os
caminhos do trabalho, primeiro
com James Cruden e agora com
Sergio Rial e sua equipe, liderada por Andrew Murchie e Martin Secco. Respeito e confiança
sempre foram nosso alicerce e
são, sem dúvida, o segredo de
uma parceria duradoura”, avalia
Salvador.
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Carne de qualidade
é para poucos
Q

uando estávamos finalizando o projeto do
Clube da Carne, a nossa
pergunta foi: o que fazer para
ter uma carne de qualidade
superior com garantia de maciez, sabor e suculência?
O questionamento foi necessário, visto que íamos nos
deparar com inúmeros fornecedores, com várias raças e
um desvio padrão de qualidade muito alto, para um mercado cada vez mais exigente.
Por esse motivo resolvemos
fechar a parceria com a Associação Brasileira de Angus. A
demanda pelo sabor de carnes
“argentinas” e “uruguaias”
que sempre foram tidas como
as melhores do mundo nos
exigia abrir uma loja com um
produto diferenciado, pois carne sempre foi visto como uma
commoditie, e ai está o grande

motivo do Angus: vender carne todo mundo vende. Vender
carne de qualidade poucos
vendem.
Com seis meses de operação, descobrimos que é isto
que nosso cliente quer: ter uma
experiência com sua família e
com seus amigos fazendo em
casa um jantar, um churrasco
ou um evento tão bom ou melhor que os melhores restaurantes possam oferecer, despertando seu lado de chef, de
gourmet, e ganhando elogios
de todos seus convidados, com
uma carne que hoje é considerada a melhor do mundo.

Chef Gerson Almeida
Presidente do Clube da Carne
Açougue Gourmet
www.clubedacarne.com
facebook/clubedacarne

Fotos: Divulgação

Entranha com
Spaghetti de Pupunha
Corte muito tradicional na
argentina, a entranha ou skirt
steak como é chamado nos
Estados Unidos, possui um
aspecto muito parecido com a
fraldinha, porem com a metade de teor de gordura. É um
corte pouquíssimo tradicional
no Brasil, fica localizado dentro da costela colada aos ossos. Deve ser limpa para que a
capa que a protege seja retirada e assim possa ser grelhada
dando um sabor impar a este
corte
Ingredientes
- 1 peça de entranha de 450 g
- 1 palmito pupunha
- Óleo
- Azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo
Tempere a entranha com
sal fino ou entrefino e leve à
grelha com fogo forte a uma
distância de 15 cm do fogo.
Atenção: por ser um corte
muito fino, vai ficar no ponto
com 3 a 4 minutos de cada
lado, para que não resseque.
Corte o pupunha no sentido
longitudinal, com a ponta da
faca retire a casca deixando
somente o miolo, depois corte em tiras com a faca o mais
fino que puder, para que fique
com um aspecto de spaghetti.
Coloque em água fervente
por somente 10 segundos isso dará um choque térmico
no pupunha, deixando no ponto ideal.
Aqueça um pouco de manteiga e óleo e toste o pupunha
rapidamente até que comece
a ficar dourado. Dessa forma
você irá mantê-lo crocante e
ao mesmo tempo saboroso.
Tempere com azeite de oliva e sal.
Retire a entranha da grelha
e fatie, misturando com o pupunha e sirva em seguida.�
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Impacto do lanche “McAngus” sobre
o Programa Carne Angus Certificada
Fotos: Divulgação

Por
Pollyanna
Guerra

U

m dos principais fatores
da expansão da raça Angus pelo Brasil é o Programa Carne Angus Certificada,
cujo principal objetivo é agregar
valor ao produto a partir da diferenciação obtida com o desenvolvimento de uma marca de
carne. Valorizada, a Carne Angus ganhou reputação no mercado passando a ser um produto
reconhecido no Brasil, agregando ganhos reais aos produtores
que utilizam essa genética. Esta
certificação visa garantir a diferenciação do produto, atestando
qualidade a determinadas marcas de carne.
O Programa Carne Angus
Certificada, criado pela Associação Brasileira de Angus em
parceria com uma indústria fri-

gorífica, em 2003, busca valorizar a genética Angus, orientar
sua utilização para um canal de
comercialização
diferenciado,
garantindo aos consumidores
um produto superior e integrar
a cadeia produtiva da carne de
qualidade, unindo produtores, indústria e varejo.
Após muito planejamento,
em 2011 foi lançado no Brasil a linha Angus Premium Mc
Donald’s, sendo certificada toda
a carne utilizada na produção
dos hambúrgueres. O Angus é
a primeira raça a associar sua
marca a uma linha de sanduíches no país.
Com base nessa perspectiva
foi realizada uma pesquisa pela
internet, através do site Survey
Monkey, com o objetivo de levantar a percepção do consumidor
pela Carne Angus. O questionário
era constituído de 14 questões,
fechadas, com a possibilidade de
uma única resposta, onde foram
abordados idade, sexo, escolaridade, local de compra, conhecimento sobre a carne angus e
sobre o selo da Associação Brasileira de Angus, sendo obtidas 313
respostas. A amostra foi caracte-

rizada por 55,45% do sexo feminino e 44,55% do sexo masculino, a maioria dos entrevistados
tinha idade entre 20 e 40 anos
(68,69%) e com alta escolaridade (85,85% possuíam Ensino
Superior Completo).
Um ponto importante para o
setor, é que desde o lançamento
do lanche no ano de 2011, houve
aumento significativo e progressivo da produção de carne Angus
certificada pelo Programa Carne
Angus, mostrando que um trabalho de marketing ligado a uma
grande marca pode trazer benefícios para toda a cadeia. Isso
ficou evidente já que metade dos
consumidores entrevistados só
conheceram a raça Angus após o
lançamento do lanche McAngus
pelo rede de fast food. Dessa forma, verifica-se que o lançamento
do lanche pelo McDonalds, trouxe mais visibilidade ao Programa Carne Angus e conhecimento
geral da população sobre a raça,
impactando a produção de toda
a cadeia de carne bovina nacional e trazendo visibilidade para
produtores desta raça, para a
indústria que processa essa carne, assim como o interesse e uma

potencial demanda pelo “novo”
produto com alto padrão de qualidade.
Por fim, a pesquisa trouxe um
importante ponto em relação à
carne certificada. Nota-se que o
hábito de consumo da população
brasileira está mudando ao longo
do tempo, o consumidor está mais
atento à procedência das carnes
e está disposto a pagar mais por
um produto de melhor qualidade
e origem garantida, valorizando,
de maneira geral, a presença de
selos que garantam esses atributos. E isso ficou evidente quando
mais de 70% dos entrevistados

disseram que pagariam mais por
uma carne certificada.
Todos esses fatos e dados
trazem uma perspectiva positiva para a cadeia de pecuária de
corte nacional, desde a indústria
de insumos (sêmen), os produtores, a indústria e o varejo,
que cada vez mais encontrarão
consumidores dispostos a consumir produtos diferenciados e
com garantia de origem, abrindo novas alternativas para todo
o setor.
Pesquisa & Desenvolvimento
Minerva Foods

Concursos de carcaças 2014
A nona edição do Concurso
de Carcaças Angus realizado no
Rio Grande do Sul terá a companhia de dois outros eventos, multiplicando por três os concursos
do Programa Carne Angus em
todo o País. Além da etapa gaúcha, realiza-se a segunda edição
do concurso no Mato Grosso
do Sul e a primeira no Paraná.
A novidade, realizada paralelamente à Expoguá, em Guarapuava, será o Concurso de Carcaças
Angus CooperAliança.
No Rio Grande do Sul, o abate técnico ocorre no dia 12 de
Setembro, na unidade do Marfrig,
em Bagé, para machos e fêmeas
Angus definido ou cruza Angus.
No Paraná, os abates estão marcados para 11 a 15 de agosto.
Nesta oportunidade, serão realizados um seminário técnico e um
workshop. Já no MS, o evento
está definido para a última sema-

na de Outubro, informa o gerente
do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros.
Estes encontros visam à promoção da carne Angus e todas
as peculiaridades que a tornam um produto de qualidade
superior, desde a produção na
fazenda. Segundo o diretor do
Programa Carne Angus Certifi-

cada, Reynaldo Titoff Salvador,
o Concurso de Carcaças é uma
oportunidade para valorizar os
produtores de excelência, que
fazem o sucesso do Programa
Carne Angus Certificada.
Além disso, o concurso é
uma oportunidade para troca
de experiências e melhor entendimento dos produtores sobre o

processo de abate e classificação
de carcaças. “O produtor pode
mostrar o melhor de sua produção e comparar a qualidade
de seus animais com os demais
participantes. A cada edição,
nos surpreendemos ainda mais
com o potencial da genética Angus para produção de carne de
qualidade. Esperamos neste ano
repetir a dose e confirmarmos o
slogan deste concurso, mais uma
vez, Os Melhores Produtores em
um Show de Qualidade!”, diz
Fábio Medeiros.
Em 2014, o Programa está
crescendo de forma bastante acelerada, especialmente no quesito
venda de carne, impulsionada
pela demanda de cortes de churrasco durante a Copa do Mundo.
Com mais de 254 mil cabeças abatidas em 2013, o Programa Carne Angus Certificada,
principal programa de certifi-

cação de carne do País, conta
com oito frigoríficos parceiros –
Marfrig, VPJ, Frigorífico Silva,
Cooperaliança, Cotripal, Frigol,
Verdi e JBS – com 18 plantas,
divididos em sete dos principais
estados pecuaristas do Brasil
(RS, PR, SC, SP, MS, GO e MT).
No programa, todo o processo industrial, desde o abate
e tipificação das carcaças até a
embalagem final do produto, é
acompanhado permanentemente pelos técnicos do Programa
Carne Angus Certificada e auditado pela Certificadora Ausmeat, que confere reconhecimento
e credibilidade internacional
com a outorga do selo de Certificação Ausqual.
Mais informações na Associação Brasileira de Angus - 51
3328.9122, no endereço eletrônico www.carneangus.org.br ou
pelo e-mail carne@angus.org.br.
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OPINIÃO

Produzir a carne que vendemos ou
vender a carne que produzimos?
que atenda suas necessidades oferece,as condições da região
e que buscam ter experiências de criação, sistema de produdiferentes, únicas. Seja em uma ção etc. Acreditando que asreunião com amigos, ida ao sim, originarão um produto
restaurante, ou uma viagem. diferenciado. Mas assim como
Enfim, toda vez que buscam os clientes, temos de entender
uma emoção, uma identifica- e saber que as oportunidades
Por Paulo
ção, quando compram carne e características são distintas.
Real
para preparar ou degustam Animais de diferentes caracteessa carne nos restaurantes. rísticas e aptidões como tauesses últimos tempos Começamos a pensar em ni- rinos e zebuínos, podem e são
imbatíveis quando tem somamuito se falou em quali- chos, em marcas de carnes.
das suas características deseUma
verdadeira
legião
de
dade de carne. Tentamos
obter consenso de quais seriam entendidos no assunto come- jáveis, quando cruzados, na heos principais atributos de uma çou a estudar, buscar traba- terose. Com isso, as avaliações
boa carne. Há muito tempo lhar e tentar entender o que o de ganho de peso, adaptação ,
enaltecíamos as carnes Argen- consumidor deseja. Temos dois acabamento, conversão alimentinas e Uruguaias como de qua- grupos distintos, dois definido- tar e rendimento de carcaça
lidade superior, por terem mais res de compra, formadores de são superiores como um todo.
Mas o assunto aqui é carne,
padronização. Eu mesmo fiz opinião em diferentes dias da
qualidade
de carne no prato, e
semana.
De
segunda
a
quintaisso por muito tempo, entretanto há poucos dias tive a oportu- feira temos a dona de casa, e a aí temos as diferenças. Mesmo
nidade de retornar à Argentina, partir daí, de sexta a domingo, que tenhamos pesquisas e selee fiz questão de ir às parillas os churrasqueique costumava frequentar há ros de plantão.
anos, quando importava Angus Salvo os evendaquele país. Desta vez, além tos especiais, O consumidor quer saber de
das tradicionais, fui também datas ou oporàs parillas e restaurantes da tunidades que onde a carne veio, de que
moda, em Palermo Hollywood, contrariam (e
raça se origina, o que comia
Puerto Madero, Costanera e fortalecem) esassim por diante... Pois consta- sas tendências, e como viveu o animal
tei que melhoramos muito em mas via de reções importantes para caractequalidade e padronização, uma gra é assim que acontece.
Pessoas diferentes, critérios rísticas pontuais desejáveis, o
vez que temos aqui carnes tão
boas quanto a deles, e me atre- diferentes, culturas diferentes, gado europeu, Angus, Hereford
vo a dizer: até melhores que as anseios, gostos, etc ... Como e as demais britânicas, Devon,
venho desenvolvendo trabalho Shorthorn, etc, naturalmente
dos “hermanos”.
Destacamos sempre a cor com a carne em uma rede de possuem características gené(a aparência) como o primei- supermercado aqui no Sul, per- ticas reconhecidas por possuro atributo na hora da com- cebo como são diversificados os írem os atributos que são nepra, a maciez como a principal valores, anseios e desejos entre cessários a uma carne de muita
característica sensorial para as pessoas e como isso muda, maciez e sabor inconfundível.
Apresentam deposição de gora fidelização e satisfação na de um cliente para outro.
dura diferente, possuem o tão
E
agora,
como
contentar
hora do preparo e consumo,
na confirmação da experiência todo mundo? O que é bom para buscado marmoreio, mesmo
como positiva, agradável. Mas, uns é também para os outros?! que seja difícil na escala desse
afinal, o que uma carne precisa Assim como os consumidores, atributo (marmoreio acima de
ter para ser considerada boa? os produtores pecuaristas es- 4), o que já é excelente, e acima
O que precisa ter para ser di- tão buscando a capacitação. desse índice se tornaria antieferenciada e atender às expec- Estudam, querem mais infor- conômico produzir aos mercatativas dos clientes, tão dife- mação, buscam profissionais dos domésticos.
Mas isso quer dizer que a
rentes, exigentes, esclarecidos, capacitados e especializados ,
com culturas, hábitos alimen- que entendam de carne, a fim carne do zebu ou da cruza seja
tares, necessidades, tempos, de fazer sua própria marca e de menor qualidade?! Não,
valores e oportunidades para atender a essa nova modalida- pois temos comprovadamencomparação cada vez maiores? de tão específica de mercado. te cortes de carnes de muita
Além disso, hoje em dia te- Cada um parte de algo que já qualidade originadas de nelore
mos mais e mais pessoas que- conhece, ou seja, a carne com ou cruzas. Boa parte dos conrendo consumir um produto as características que sua raça sumidores e das donas de casa,

N

preferem de segunda a quinta
uma carne magra, limpa, sem
aponeurose, sem gordura de
nenhum tipo (nem mesmo entremeada) que deve ser retirada, toaletada, antes do preparo.Tanto que já pensamos em
linhas de carne “Light”, nas
nossas lojas, oportunidades diferentes, exigências diferentes.
Enquanto isso temos nos churrascos e nos cortes destinados
ao Food Service, a necessidade
de cobertura e gordura entremeada, para ter o sabor e maciez desejados, onde os cortes
de raças britânicas são insuperáveis.Todo produtor de carne
tem de entender, descobrir o
que cada cliente busca.Também temos de “casar” a venda
de todo boi, e aí entra o imbatível hambúrguer, que além de
ser vital nessa
equação, agora possui também nomes,
modelos, grifes enfim diferenciação...
passando emoção não só a
juventude, mas
a todas faixas etárias... Afinal,
quem resiste a um Angus de
Luxe??!
Isso faz com que eu lembre
da “chamada” quando costumava ir ao remate anual de
touros Red Angus e cruzas da
“Leachmann Cattle Company”
em Billings –Montana nos Estados Unidos, onde ele criador
consagrado perguntava: “Você
vende o que produz ou produz
o que vende???” E isso serve
para nós produtores de carne,
aqui nesse momento.
O que nosso consumidor
quer não está ligado apenas
aos atributos de qualidade,
isso é uma obrigação, ele quer
mais!! Conhecemos mesmo
o que precisamos produzir?
O que é realmente valorizado
por ele?? Hoje o consumidor
não quer apenas carne bonita,
vermelha, macia. Deseja saber
muito mais, quer entender de
onde veio aquela carne, de que

raça se origina, com que idade foi abatido o animal, o que
comia, como viveu? Questões
voltadas ao Bem Estar Animal
são muito valorizadas, mais do
que isso, são exigidas. Também
as questões referentes a sustentabilidade e responsabilidades
sociais.Temos de nos preparar,
conhecer, entender nosso cliente consumidor, e mais, entregar a ele o “histórico”daquela
carne... Ele quer ter todas as
informações e tornar aquela
experiência única, ter sua satisfação plenamente atendida.
E quer a garantia de encontrar
na próxima vez que desejar, e
ter a tranqüilidade de saber que
terá o padrão exigido a cada
demanda.
Portanto, antes de discutirmos qual a melhor carne, de
qual cruza ou raça foi obtida,
que marca criarmos, temos de
entender e conhecer a fundo o
que o cliente quer, para termos
então respondida a pergunta do
meu amigo americano..:” Vendemos a carne que produzimos,
ou vamos produzir a carne que
vamos vender?!” Mercado temos de sobra, hoje 85% da
carne produzida fica no mercado interno, mas não podemos
fazer disso uma confusão, fazer
com as carnes agora, o que foi
feito com as cruzas (misturas)
de raças anos atrás. Para isso,
temos de entender o mercado,
saber o que cada nicho busca,
e encontrar o que cada carne
tem para oferecer de melhor,
atendendo às exigências cada
vez maiores e mais especializadas de cada cliente.
Temos plenas condições de
atender às demandas, mãos à
obra, o trabalho está apenas
começando! Felizes os consumidores que terão a oportunidade de se deliciarem com
pratos na medida exata do que
consideram como a melhor
carne, e estejam certos a melhor carne agora é nossa, é daqui, é brasileira!

Técnico especialista em frigoríficos
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Promebo 40 anos
Foto: Divulgação/Angus

Desde 1974, a Associação Nacional de
Criadores “Herd-Book Collares” (ANC),
passou a disponibilizar o PROMEBO (Programa
de Melhoramento de Bovinos de Carne) aos
criadores, como uma valiosa ferramenta de
seleção de rebanhos. Pioneiro no Brasil, o
programa surgiu da união de uma proposta de
trabalho do saudoso zootecnista e geneticista
Luiz Alberto Fries, aliada à coragem e
confiança de um seleto grupo de apenas 27
criadores que, já naqueles tempos, estavam
interessados em investir no aprimoramento
dos recursos genéticos existentes em seus
criatórios, cujas potencialidades eram, então,
completamente desconhecidas. Tudo era feito
mais ou menos na base do olhômetro.

Por Eduardo Fehn Teixeira

A

ssim, sob a guarda da
ANC e a tutela do pesquisador Dr. Fries, aqueles visionários buscavam a
melhor maneira de aumentar
os índices produtivos de seus
rebanhos, abrindo as portas
para o incremento de genética
confiável nos rebanhos brasileiros através da ciência.
O Promebo é um programa
que fornece modernas e poderosas ferramentas para seleção e melhoramento genético
das diversas raças de corte de
origem europeia do País. Com
quarenta anos de experiência
na área e uma grande base de
dados, oferece aos usuários o
que de mais moderno e atual
existe na pecuária de corte.
Permite ao usuário ter uma
avaliação de seu rebanho em
termos genéticos, podendo ser
comparado com outros reba-

nhos participantes do programa e com a média da raça
com a qual trabalha. Desta
forma, ele pode direcionar os
acasalamentos, classificar os
animais, descartar indivíduos
inferiores/indesejáveis, avaliar
tendências e fazer a escolha
certa na hora da compra. Com
este programa, fica possível
traçar a melhor estratégia
para obter os resultados positivos e desejados pelo criador,
melhorando exponencialmente
a sua produtividade e acumulando ganhos genéticos, geração após geração. Com ele,
o criador está seguro de suas
decisões e, ao cabo do tempo,
pode perceber com clareza, a
partir de dados computados, a
evolução de seu trabalho com
pecuária. Afinal, a “pecuária
de resultados” que o Promebo
oferece é isto: ganhos de verdade, que podem ser observados, medidos e desfrutados.
Através da medição de dados relativos ao desempenho
dos animais (pesagens, avaliações fenotípicas de conformação, precocidade, musculosidade e tamanho – CPMT,
medições de carcaça por ultrassonografia, contagem de
carrapatos, etc.) realizada por

(DEP) ou para o mérito genético total (Índice) de um indivíduo, permitindo uma comparação rápida e objetiva entre
animais.
O Promebo oferece aos
seus usuários relatórios detalhados sobre todos os seus
animais (ventres, pais e produtos), bem como “Sumários de
Touros” que também são disponibilizados ao público geral
interessado, contendo informações completas a respeito dos
touros pais disponíveis e vacas
líderes. Além de oferecer a
avaliação individual de um
grande número de características, o programa fornece para
cada animal o Índice Promebo (nas fases de desmama e
DEPs e Decas
sobreano), que agrega em um
inovam a pecuária
A DEP (Diferença Espera- único valor o mérito genético
da na Progênie) é a forma de total do indivíduo.
As vacas em produção são
apresentação do mérito genético, sendo expressa na mesma avaliadas quanto à idade ao
unidade da característica em primeiro parto (em meses),
questão e diretamente com- eficiência (em peso metabóliparável entre todos os animais co), intervalo médio entre parpresentes na análise, sejam tos (em dias), habilidade de
eles touros pais, ventres, ou, produção esperada (também
mesmo, produtos ainda sem chamada capacidade real de
produção, dada em kg) e Índiprogênie.
As Decas representam ce Maternal do Promebo. Este
classes de 10% e são apresen- último permite a seleção contadas para cada característica junta dos ventres em produção
avaliadores credenciados, e
da aplicação de modelos matemáticos para a realização
das análises centralizadas, é
possível aumentar a precisão
da seleção para características de importância econômica
na atividade pecuária. Através
da Metodologia dos Modelos Mistos, pensada, criada e
desenvolvida pelo revolucionário Dr. Fries, os animais de
diferentes rebanhos da mesma
raça podem ser a todo o momento comparados. Os laços
genéticos entre rebanhos, determinados pelo uso de touros
em comum, é que permitem a
comparação destes indivíduos.

para habilidade materna e eficiência reprodutiva. Finalmente, os touros pais são avaliados
para as características circunferência escrotal e mérito maternal total (estimado a partir
da produção das filhas do reprodutor).
Com todas estas possibilidades, a tomada de decisões
na seleção zootécnica fica
mais confiável e proveitosa,
embasada na realização de
uma análise criteriosa, fundamentada em muito trabalho
desenvolvido ao longo de quatro décadas de dedicação ao
melhoramento genético.
Sumário de Touros
comemorativo
Para marcar a importante
data - os 40 anos de operação do Promebo, em 2014 os
Sumários de Touros das raças
atendidas pelo programa serão unificados em uma única
grande publicação, com acabamento diferenciado. Nesta
edição especial, além das informações técnicas, o Sumário de Touros Comemorativo
ANC/Promebo contará a história desta trajetória de pioneirismo e trabalho em prol
da pecuária nacional. >>>
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Nos 30 anos do Promebo, a última
entrevista de Fries. Uma pérola!
Há dez anos, o editor do Jornal Angus@newS
e amigo pessoal de Luiz Alberto Fries, Eduardo
Fehn Teixeira, realizou uma entrevista exclusiva
com o geneticista, que falou sobre os 30 anos de
sua obra, o Promebo. Veja que suas observações
são mais do que atuais.
Angus@newS - O Promebo fechava 30 anos. Como era
a avaliação de touros Angus
antes do Promebo?
Luiz Alberto Fries - O lado
bom e o lado ruim do sistema
de cabanha é que ele é inquestionável. Com poucas semanas
de vida o animal é escolhido e
levado para a cabanha, onde
recebe condições de manejo
superiores e individualmente
acompanhadas e implementadas. Enquanto os animais são
jovens, embora se estabeleça
uma enorme diferença feno-

típica entre eles, é impossível
saber se os que foram escolhidos para ir para a cabanha são
geneticamente superiores ou
inferiores aos seus contemporâneos que ficaram no campo.
Só um teste de progênie bem
conduzido, depois, pode elucidar isto.
Por sua vez, o Promebo
contribuiu para difundir a
idéia de que apenas comparações justas, entre animais
que tiveram as mesmas oportunidades possuem chances de
permanecer dentro de um segmento com correlações positi-

vas entre valores fenotípicos
observados e valores Genéticos estimados e entre estes e
os valores genéticos verdadeiros.
Angus@newS - Como era
a escolha de touros Angus antes do Promebo? O que mudou
com a introdução do Promebo?
Fries - Talvez uma boa
palavra para sintetizar o melhoramento da raça Angus de
então seja “teleguiado”. O que
era escolhido como o melhor

Saiba quem foi Luiz Alberto Fries
No dia 8 de novembro de 2007 a pecuária brasileira perdeu um de seus mais destacados pesquisadores e técnicos, o zootecnista Luiz Alberto Fries. Com doutorado em Melhoramento Animal nos Estados Unidos, em 1984, Fries se tornou um dos mais importantes
zootecnistas do País, ao contribuir para o melhoramento genético animal, particularmente na bovinocultura de corte, a partir da concepção da famosa metodologia dos “modelos
mistos”, colaborando decisivamente para o desenvolvimento de softwares aplicados ao
melhoramento animal. A partir de sua dissertação de mestrado, defendida em 1974, na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ele desenvolveu o Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), que passou a ser disponibilizado e difundido
aos criatórios brasileiros.
Fries nasceu aos 27 de Agosto de 1951 em Caxias do Sul, RS, formou-se em Zootecnia na PUC / Uruguaiana, atuando desde então na área de melhoramento genético animal. Sua dissertação de mestrado “Sugestões e bases para um programa de controle de
produção de gado de corte, em nível de fazenda, no Rio Grande do Sul”, foi defendida em
1974, na Ufrgs. Em 1984, doutorou-se pelo Curso de Pós‑Graduação em Melhoramento
Animal, na Iowa State University, Ames, Iowa, USA. Foi professor do Departamento de
Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas, da Ufrgs e da UNESP/Jaboticabal, SP.
Luiz Alberto Fries sempre conciliou a atividade acadêmica e científica com consultorias externas – entre muitos outros, Cipari Genética Animal, Agropecuária CFM, Natura
Genética Sul-Americana, Grupo Delta G e, finalmente Coordenador Técnico do Promebo,
desde 1974. Em 1991, fundou a GenSys Consultores Associados, que até hoje presta
consultoria em melhoramento genético animal a grandes conglomerados de criadores e
a criadores particulares. Publicou dezenas de artigos, livros e trabalhos técnicos e científicos. É inegável sua contribuição para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos programas de melhoramento animal de atualidade e para a edição dos sumários de touros.

Foto: Divulgação

para a pista de Denver (ou outros centros, lá fora, para as
diferentes raças) era imediatamente usado como se fosse
o melhor para nosso sistema
de produção, no RS. Nisto não
nos diferenciávamos de vários
outros países e raças. Só depois de termos condições de
avaliar a freqüência com que
nos enganávamos (ou éramos
enganados) e de bem aquilatar
o que estávamos produzindo
aqui é que começamos a preferir estes a aqueles e, por fim,
progredir na direção útil para
nós.
Angus@newS - Como
aconteceu a escolha da Cabanha Azul para a realização da
primeira avaliação em 1973?
Fries - Pelo que me lembro,
tudo se deve à Sra. Magdala
Macedo (esposa de João Vieira
de Macedo Neto, o Macedinho).
Em meados de 1973 ela ficou
sabendo que uma americana
tinha se mudado para a sua vizinhança, em Porto Alegre. Foi
visitá-la (queria praticar inglês) e, conversa-vai-conversavem, elas se deram conta que
os maridos trabalhavam em
áreas afins e o resto foi conseqüência. A americana era a
Sra. Roan Kemper. O Prof. Joel
J. Kemper, em 19 de Abril de
1973, tinha apresentado o seminário: “O uso do computador
na operação gado de corte”,
que depois gerou o Promebo.
Em fevereiro de 1974 fomos à
Estância Santo Izidro (leia-se
Cia Azul), em Uruguaiana, pela
primeira vez e lá o Promebo foi
delineado e, em visitas subseqüentes, testado.

Angus@newS - O Sr. tem
conhecimento de qual foi o primeiro estabelecimento da raça
Angus a publicar os dados de
performance num catálogo de
remate?
Fries - Tanto quanto consigo me lembrar, em Angus,
o primeiro estabelecimento a
utilizar dados de performance num catálogo foi a Cabanha Santa Bárbara. A Carla
Sandra Schneider, juntamente
com o Macedinho, sempre foram usuários entusiasmados
pelo Promebo e sempre estiveram na vanguarda do uso de
tecnologia na pecuária.
Angus@newS - Qual a
importância da avaliação por
performance em bovinos?
Fries - Ao longo do tempo
temos conseguido reduzir de
forma substancial a margem
de erro na escolha dos animais.
Performance animal medida e
comparada dentro de grupos
contemporâneos é o primeiro
e mais importante passo neste
caminho.
Angus@newS - O comprador consulta, interpreta e valoriza a performance quando
adquire reprodutores?
Fries - A proporção de
produtores que não participa
de um leilão se os animais não
possuírem informação que ele
julga de valor é cada vez maior.
Por outro lado, em genética
animal, existe um enorme mercado de arte. Por exemplo, as
dezenas de milhões de reais
que circulam nos leilões de
Nelore, com touros, matrizes,
prenhezes, embriões, FIV’s,
etc., não podem ser ignorados;
mas constituem uma realidade
que não consegue ser explicada por modelos estatísticos ou
genéticos. Este mercado com

>>>
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certeza vai permanecer, cada
vez mais dentro do seu círculo.
Angus@newS - O que
precisa ser melhorado ainda
hoje? Que técnicas precisam
ser adicionadas ao programa
e porquê?
Fries - Até hoje temos
trabalhado para melhorar a
quantidade de produto; maior
produtividade em menos tempo e com menor custo. Um
novo paradigma se anuncia,
com a manutenção de tudo

Angus@newS
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isto e, como pré-requisito, a
obtenção de um produto de
qualidade e seguro, que assegure o bem-estar animal e produzido através de um sistema
sustentável e ecologicamente
correto.

O instrumento é muito eficiente,
mas depende da lógica, visão,
bom-senso e pulso firme dos
tomadores de decisão

Angus@newS - Na sua
opinião, houve mudanças no
estilo de seleção entre os cabanheiros ou a grande maioria
ainda segue o modelo de seleção dos antepassados?

trás os que estão parados com
uma velocidade espantosa e,
até, desumana.

Fries - Se alguém sugerisse, dez anos atrás, que um
touro Nelore caralimpa (sem
registro) venderia 170 mil doses de sêmen, seria taxado de
louco. O Kulal já passou desta
marca. A realidade tem andado tão depressa que joga para

Angus@newS - A primeira
avaliação do Promebo foi feita na propriedade do Sr. João
Vieira de Macedo Neto (Macedinho). Como era este rebanho ao utilizar o programa da
Ass. Nacional dos Criadores Herd Book Collares?
Fries - A gente só con-

seguiu testar o Promebo lá,
inclusive a sua fase de sobreano, porque os animais nascidos na primavera de 1972
já possuíam, todos, os dados necessários tomados na
sua desmama, no outono de
1973. Ou seja, o Macedo já
vinha fazendo o seu Promebo
interno. Mais importante, foi
ele quem propôs e provocou a
co-participação da ANC, Ufrgs e Farsul, para dar início ao
Promebo.

Angus@newS - Em que
medida o Promebo contribuiu
e contribui para a formação
do Angus moderno, ... ou do
Angus pós-moderno?
Fries - Agora temos um
instrumento para indicar onde
estamos, com a população
atual, e de onde viemos. A direção futura será determinada
pelos critérios de seleção definidos pelos técnicos e dirigentes da Angus. O instrumento é
eficiente e capaz de provocar
mudanças, mas o acerto da direção depende da lógica, visão,
bom-senso e pulso firme dos
tomadores de decisão. E tudo
isso deve estar sempre aliado
ás tendências, às exigências do
mercado, concluiu o geneticista gaúcho.

Pitacos de pioneiros
Usando o Promebo, os pioneiros estreitaram as margens de erro na seleção genética,
a tal ponto de afirmarem que não se pode mais pensar em pecuária sem observar DEPs
Fotos: Divulgação

Se logo após a sua criação,
os criadores imaginassem os
benefícios de um programa de
seleção como o Promebo, provavelmente não houvesse pecuarista que não estivesse plenamente engajado nele. Esta é a
conclusão que se obtém no primeiro contato com os pioneiros
do Promebo na raça Angus – o
saudoso João Vieira de Macedo
Neto (leia-se Cabanha Azul) e
Carla Sandra Staiger Schneider (Cabanha Santa Bárbara).
Agora, acreditam, o grande desafio dos condutores do Programa é estendê-lo a um universo
muito maior de criadores, para
que toda a pecuária brasileira
possa sentir os efeitos da avaliação por performance.
Para o então proprietário da
Cabanha Azul, de Quaraí – RS,
os dados processados e revelados pelo Promebo, somados
ao “conhecimento do criador”,
solidificam as decisões sobre os
rumos a serem seguidos na condução de um bom trabalho de
apuro genético de plantéis. “O
Promebo é uma importante ferramenta de tecnologia, capaz de
apontar probabilidades que na

cios dos índices superiores logo
que nasceram os seus primeiros
filhos aqui no Brasil”, assinala.
Com base neste estímulo, a Cabanha Santa Bárbara passou a
fazer seu próprio programa de
performance, até abraçar o Promebo, já em 1974.
Os clientes tradicionais da
Santa Bárbara começaram a
perguntar sobre as DEPs no
início dos anos 80, passando a
adquirir touros com as características de performance mais
adequadas. No caso de Carla
Sandra, os resultados são eloquentes: “Temos hoje um gado
com muito ganho de peso, adapJoão Vieira de Macedo Neto
Carla Sandra Staiger Schneider
tado às condições de campo,
com rápida terminação. Sempre
prática acabam se confirmando abrem mão destas avaliações al”, recorda.
Carla Sandra identificou a de olho nas DEPs, aumentamos
e assim estreitando as margens para as tomadas de decisões.
Entretanto, o Promebo le- importância das DEPs ao im- a fertilidade e a produção de
de erro na seleção genética de
reprodutores superiores”, sinte- vou quase uma década para portar o primeiro touro dos Es- leite das fêmeas, ampliamos a
“decolar”, recorda Carla San- tados Unidos, em 1970. “Antes característica de rusticidade e
tizou Macedo Neto.
Na sua opinião, há dez anos, dra. A criadora de São Jerôni- mesmo de vermos os animais, a capacidade e ganhamos muito
apesar de estar completando mo/RS até hoje se lembra da éramos apresentados às suas em velocidade de terminação”,
três décadas, é um programa decepção do professor Fries, DEPs, em todas as cabanhas resume. Segundo Carla Sandra,
moderno e imprescindível em que assistia a todos os leilões que visitamos nos Estados Uni- as doadoras de embriões produpropriedades que buscam quali- de cabanhas que ofertavam ani- dos”, conta ela. Com base nas zem quase 13 embriões viáveis
dade e alta performance. Além mais com DEPs e performance. DEPs, a Santa Bárbara impor- contra uma média mundial de
disto, tanto criadores experien- “Ainda naquela época, a maio- tou o touro Ankonian Emulus cinco. “Não consigo mais pentes como principalmente os em- ria dos compradores escolhia os 1A35, o segundo no ranking nos sar em pecuária sem observar
presários, os investidores, não touros a olho, por gosto pesso- EUA. “Percebemos os benefí- DEPs”, assinala.
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Criado Programa de
Fomento ao Cruzamento
Foto: Divulgação/Angus

Ampliar o número de animais registrados
na categoria de Cruzamento sob Controle
de Genealogia (CCG), fortalecer a expansão
dos rebanhos no Brasil Central, estimular a
comercialização de animais melhoradores e
aproximar criadores de rebanhos comerciais
das entidades são os principais objetivos
senta um importante fomento
da raça e ganhos financeiros
para toda a cadeia produtiva“,
aponta.
Tecnicamente, o Programa
tem como objetivos ampliar o
número de animais registrados
na categoria de Cruzamento
sob Controle de Genealogia
partir do dia 1º de junho (CCG), fortalecer a expansão
deste ano, a Associação dos rebanhos no Brasil CenBrasileira de Angus e a tral, estimular a comercializaAssociação Nacional de Cria- ção de animais melhoradores e
dores “Herd-Book Collares” aproximar criadores de reba(ANC), estabeleceram o novo nhos comerciais das entidades.
Para o presidente da ANC,
Programa de Fomento ao Cruzamento Angus. Na palavra do Mário Ubirajara Rota Anselpresidente da Angus, Paulo mi, este é um momento marMarques, o Programa surge cante na pecuária nacional.
para desmistificar a ideia de “Queremos que o Angus cresque o Angus é apenas para o ça e que, para isso, é importanfrio da região Sul. “Com um te reconhecer o registro como
planejamento orientado a raça a valorização da genética do
pode atender a qualquer parte reprodutor”, salienta o dirido País”, explica o dirigente. gente.
Está definida a participaEle entende que o momento
é propício para o lançamento ção dos criadores de todo o
deste programa, em virtude do País que, automaticamente, se
crescimento na procura da ge- tornam Associados Colaboranética, especialmente no Bra- dores da Angus, sem cobrança
de anuidades e taxa de adesão,
sil Central.
“A partir de agora, aquele além de serem cadastrados na
pecuarista que se engajar terá ANC.
O criador deverá contatar
o apoio e a assistência dos técnicos da Angus, e isto repre- diretamente a Angus ou um

A

Com um planejamento
orientado a raça pode atender
a qualquer parte do País
de seus inspetores zootécnicos
para fazer parte do Programa. Poderão ser registrados,
através do incentivo conferido
pelo Programa, animais oriundos do cruzamento com a raça
Aberdeen Angus, com no mínimo oito meses de idade, nascidos do acasalamento de vacas
de qualquer raça.
“Poderão ser registrados
machos inteiros e fêmeas com
o mínimo de 50 % de sangue
Angus, filhos de inseminação
artificial ou de touros registrados PO e PC. Caberá ao pecuarista apresentar as notas
fiscais de sêmen e as cópias
dos registros dos reprodutores,
no caso de monta, para com-

provar a adequação ao programa”, destaca a assistente
técnica Jennifer Luzardo.
Inspeção e identificação
Os animais apresentados
pelo criador serão avaliados
pelo inspetor zootécnico da
Angus, que verificará a prevalência das características
da raça Aberdeen Angus, conforme o respectivo grau de
sangue. Os animais deverão
ser mochos, sendo aceitos batoques frouxos e chifres “banana”, apenas em animais
cruzados com zebuínos, com
pelagem característica do
cruzamento com Angus. Deverão apresentar peso com-

patível com sua faixa etária e
condições zootécnicas compatíveis com animais destinados
à reprodução. Aqueles que
não preencherem todos os requisitos acima serão descartados pelo inspetor.
Os aprovados receberão a
marca de fogo do Programa
(CCG), a qual deverá ser colocada na face lateral da paleta
esquerda, tatuagem na face
interna da orelha e um brinco
identificador do Programa, o
qual permitirá sua rastreabilidade durante toda a vida produtiva. O brinco será fornecido
pelo inspetor zootécnico. Caso
o animal já possua tatuagem
ou numeração individual marcada a fogo, a mesma poderá
ser aproveitada.
Para o técnico da Angus,
Antônio Chaves Neto, o novo
Programa desburocratiza a
parte de registro aos criadores
e também fica mais fácil explicar como fazer e para os criadores aceitarem a novidade.

Vantagens Econômicas da Utilização de
Marcadores de DNA – CLARIFIDE Angus
A forma que o criador tem feito seleção tem mudado nos últimos
anos. Com o avanço da genética, mais
especificamente da genômica, o criador pode tomar decisões de forma antecipada e com maior confiança.
Nos EUA a genômica já é uma
realidade, o criador testa todos seus
animais jovens, para que mesmo nesta fase, mesmo sem filhos nascidos,
ele consiga decidir quais animais devem ficar na propriedade, quais devem ser vendidos, descartados, como
será o acasalamento e ainda quem
serão os pais da próxima geração
(touros, matrizes e doadoras). Esta é
a grande vantagem da genômica, poder tomar decisões seguras de forma
antecipada.
Investindo constantemente em
tecnologia para que selecionadores e
criadores de gado comercial possam
analisar o potencial genético do rebanho, a Zoetis apresenta ao mercado
os marcadores de DNA CLARIFIDE
Angus, desenvolvidos exclusivamente para essa raça. O painel de 50
mil marcadores (50k) para animais
Aberdeen e Red Angus, apresenta predições genômicas para 18 características somadas a um índice econômico
de seleção: o de confinamento.
As características avaliadas são:
facilidade de parto direta, peso ao
nascimento, peso a desmama, peso
ao sobreano, altura ao sobreano, peso
à idade adulta, altura à idade adulta, ingestão de matéria seca, consumo alimentar residual, facilidade de
parto materna, habilidade materna,
circunferência escrotal, temperamento, peso da carcaça, área de olho de

lombo, espessura de gordura, marmoreio
e maciez.
Ao revelar as predições genéticas
sobre os bovinos avaliados em qualquer
idade, os marcadores moleculares permitem que os criadores sejam capazes
de tomar decisões confiáveis na seleção e acasalamento dos animais cada
vez mais cedo. Essa tecnologia soma-se
às demais ferramentas já consolidadas
para o melhoramento genético do rebanho e trazem mais precisão às avaliações.
Nesse painel voltado à raça Angus,
os resultados são apresentados em
MVP (Valor Molecular Predito), que é
a somatória de todos os marcadores de
DNA que influenciam na característica.
Sua confiabilidade varia de acordo com
a característica avaliada. O CLARIFIDE Angus também possuiu um índice
econômico de seleção apresentado em
dólares, que prediz o retorno líquido
devido ao ganho em confinamento, ingestão de matéria seca, peso de carcaça,
bem como graus de qualidade (marmoreio, área de olho de lombo e espessura
de gordura).
Com a tecnologia, o pecuarista tem
subsídio para selecionar touros, novilhas,
doadoras e fazer o acasalamento de maneira mais acertada. O criador pode
aproveitar o momento do andrológico
para fazer a coleta de amostras. Após
40 dias, o criador recebe os resultados
prontos, e assim pode tomar a decisão
de utilizar como reprodutores somente
os animais geneticamente superiores e
que trarão maior retorno econômico.
O produto foi globalmente desenvolvido por meio de coleta de amostras de
touros Angus, Aberdeen e Red, em vá-

rias regiões do mundo, incluindo a América do Norte, América do Sul, Europa
e Oceania. A coleta também ocorreu no
Brasil, em que as amostras tiveram origem de touros de centrais de inseminação artificial. A partir desta base global,
foram identificados marcadores de DNA
relacionados com as características estudadas para o desenvolvimento do painel exclusivo para as raças mencionadas
anteriormente.
Exemplo de Retorno Econômico
Abaixo temos dados reais de CLARIFIDE Angus. Considerando o touro
com MVP para peso a desmama de 69
libras e a média da população avaliada
com MVP para a mesma característica
de 45 libras, temos uma diferença de 24
libras, isto é, 11 kg. Considerando que o
touro passa metade de seu valor gené-

tico para a progênie (e a outra metade é proveniente da vaca), o touro
irá passar 5,5 kg a mais no peso a
desmama em média a cada bezerro
desmamado. Considerando que o touro irá produzir 25 bezerros por ano,
por 3 anos, temos um incremento de
412 kg. Este aumento de kg se deve
somente a diferença de se utilizar
um touro melhorador avaliado por
CLARIFIDE. Considerando R$ 5,00/
kg de bezerro vivo, temos um incremento na receita do criador de R$
2.062,00.
Os marcadores de DNA bovinos
CLARIFIDE Angus já estão disponíveis no mercado brasileiro. O pecuarista interessado em adquirir o
produto pode fazê-lo por meio de um
representante Zoetis de sua região ou
através do telefone 0800 011 1919.
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Vem aí a prova de avaliação
a campo da Embrapa

J

á estão abertas as inscrições para a quinta edição da Prova de
Avaliação a Campo de Reprodutores Angus, realizada
na Embrapa Pecuária Sul,
em Bagé, RS, em parceria
com a Associação Brasileira
de Angus. Até meados do dia
20 de agosto os criadores interessados podem realizar as
inscrições de seus animais,
diretamente na Angus.
A prova apresenta boas
novidades para este ano, resultantes de aperfeiçoamentos realizados. Investimentos
foram feitos para a melhoria
das pastagens de inverno,
para que tenham um ciclo
mais longo na alimentação
dos animais. Também foram
contempladas melhorias na
infraestrutura e a antecipação da data de início da
prova, buscando uma melhor
avaliação dos touros e melhor índice de aproveitamento.
No dia 02 de julho estiveram reunidos na sede da
Angus, em Porto Alegre, RS,
o presidente da associação,
Paulo de Castro Marques, o

vice-presidente, Marco Antônio Gomes Costa, a Gerente
Administrativa e Financeira, Katiulci Santos e a Assistente Técnica, Jennifer
Luzardo Teixeira, com os
representantes da Embrapa
Pecuária Sul, o Chefe Adjunto Administrativo e também presidente do Núcleo de
Criadores de Angus de Bagé,
Dr. Roberto Collares, e o pesquisador Dr. Marcos Yokoo,
para discussão e análise da
Prova de Avaliação a Campo
(PAC).
Na ocasião foram discutidos os pontos principais da
prova, e iniciou-se a formatação de sua quinta edição, que
contará com a participação
de Marco Costa como responsável pelo acompanhamento da prova, juntamente
com a Assistente Técnica
da Angus Jennifer Teixeira,
e o inspetor técnico da Angus, Luiz Walter Ribeiro, que
fará este acompanhamento
dos animais diretamente na
Embrapa.
Após 15 dias desta primeira reunião, Marco Costa
e Jennifer Teixeira visitaram

Fotos: Divulgação

edições todas as nuances do
andamento da prova.
“Para a próxima prova
vamos ter a implementação
das pastagens de inverno que
vão se estender até a primavera, início de verão com
algumas leguminosas. Outra
ação que vamos implementar
para este ano é começar esta
prova um pouco mais cedo.
Assim, vamos ter os animais
mais jovens e também onde
a pastagem estará em seu
melhor momento. Com isso
a Embrapa Pecuária Sul, em Marcos Yokoo informou que vamos buscar um desempeBagé, acompanhados do che- será possível disponibilizar nho melhor da tourada”, antecipa o zootecnista da Emfe geral da Embrapa, Alexan- 2,7 ha de pastagem/touro.
Será traçado um mapa de brapa responsável pelo PAC,
dre Varella, além de Roberto
Collares e Marcos Yokoo, todo o processo, além de no- Marcos Yokoo. Outra melhoresponsável pela prova, para ticiar as últimas informações ria em relação ao ano pasvisualizar o local e as insta- através do site da Angus, so- sado é a infra estrutura, que
lações em que ficarão os ani- bre tudo o que for relacio- foi aprimorada em termos
mais integrantes da próxima nado a prova, inclusive com de cercas, materiais de uso
prova, assim como adequar o fotos, comentários técnicos, no dia a dia na prova, cocho
regulamento da prova deste etc, de forma que os criado- para água e medicamentos,
res participantes e demais porque a parte de manejo saano.
Foi possível verificar a interessados poderão estar nitário é muito importante e
área que será disponibiliza- sempre atualizados. O Jor- tem custo elevado, esclarece
da aos animais, na qual já foi nal Angus@newS, como tem o técnico.
Maiores informações soplantado trevo-branco e cor- feito desde a primeira edição
nichão, além de azevém, pois desta prova, também estará bre a prova pelo e-mail tecestas áreas são cultivadas atento ao seu desenvolvi- nico@angus.org.br ou pelo
não possuindo campo nativo. mento, publicando em suas telefone 51.3328.9122.

CP CRV Lagoa: 41 touros em avaliação
No início deste agosto
ocorreu a primeira pesagem
dos 41 tourinhos que integram
a sétima edição da prova para
touros Angus do CP CRV Lagoa. Iniciada em junho, com a
adaptação dos animais, a prova que teve apesagem inicial
na primeira semana de agosto,
terá uma pesagem intermediária em setembro e a pesagem
final está programada para
outubro.
Nesta edição, participam
18 criadores dos estados de
São Paulo, Minas Gerais,
Paraná e Rio Grande do Sul.
Nas seis edições já realizadas do CP CRV Lagoa, foram avaliados mais de 200

animais da raça Angus, dos
quais 23 foram contratados
para integrar o seleto time
de reprodutores. Estes animais, juntos, já comercializaram mais de 600 mil doses
de sêmen, evidenciando que
a genética nacional, quando
avaliada para atender as necessidades dos nossos pecuaristas, é capaz de competir

de igual para igual com as
genéticas de qualquer parte
do mundo.
Como em provas anteriores, todos os touros Angus
em teste vão ser avaliados
para eficiência alimentar. O
CP é o único teste de performance que avalia animais da
raça Angus para eficiência
alimentar no Brasil através

do moderno e eficiente sistema GrowSafe.
A CRV Lagoa se utilizou
de seu know-how em avaliações genéticas e conhecimento de mercado para desenvolver um centro de avaliações
de jovens reprodutores que se
iniciou no ano 2000, com o
CAT, e, em 2008, deu início ao
Centro de Performance CRV
Lagoa, cujo objetivo é avaliar
jovens reprodutores oriundos
de diversas regiões do País
para características de valor
econômico e funcionalidade.
Dessa forma, os reprodutores que se destacam
em cada edição contribuem
diretamente na produção de

carne, pois as avaliações garantem selecionar animais
com destacada performance para as características
de desempenho, somados a
equilíbrio entre as avaliações de carcaça (avaliadas
por ultrassonografia) e CPM
(Conformação, Precocidade
e Musculatura). O resultado final são reprodutores de
elevada eficiência produtiva,
que garantem complementariedade e desempenho na
medida certa, indo ao encontro da necessidade da nossa
pecuária moderna.
Informações: 16.21052234, cp@crvlagoa.com.br
ou www.crvlagoa.com.br.
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Novo local para marca de
fogo dos animais Angus

A

partir de 2015 a marca de fogo na raça Angus deverá ser aplicada
obrigatoriamente na paleta
esquerda do animal. A medida
foi tomada pelo Conselho Técnico da Associação Brasileira
de Angus na Reunião Anual
do Corpo Técnico, realizada
no mês de maio, e corroborada pela direção da Angus. A
informação é do presidente
do Conselho Técnico, Ricardo
Macedo Gregory.
A decisão segue uma orientação da Associação Nacional
dos Criadores – Herd Book
Collares (ANC) cumprindo,
como delegada do Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), a
Lei 4714, de 29 de junho de
1965. Esta Lei que estava em
desuso, foi criada na época
para valorizar a qualidade do
couro do animal e não permitia que os animais fossem
marcados a fogo acima da linha do ventre.
“Couros
sem
marcas
eram melhor remunerados”,
esclarece o superintendente
da Associação Nacional dos
Criadores (ANC), Amilton
Cardoso Elias. Ao longo do
tempo, porém, os curtumes
foram deixando de dar essa
valorização, talvez pela en-

trada no mercado dos couros
sintéticos, e a Lei foi caindo
no esquecimento. Agora, devido às novas legislações sobre
o bem estar animal, o Ministério da Agricultura voltou a
exigir o cumprimento dessa
Lei e a ANC, como delegada
do MA, tem que realizar a fiscalização. Para cumprir a Lei,
a marca de fogo deverá ser
aplicada na paleta, na altura
da articulação escapulo-umeral e de tamanho reduzido em
relação à anterior.
Ricardo Gregory defende
que a marca de fogo na paleta
dá melhor aparência e visibilidade. Além disso também

Foto: Alexandre Teixeira/Divulgação

contribui para qualidade do
couro, destaca Amilton Elias.
A marca não é obrigatória
nos animais PO, só nos PC,
para mostrar que o animal

foi confirmado no registro. Os
técnicos receberam as novas
marcas durante a reunião, em
maio, e já podem começar a
utilizá-la.

OPINIÃO

Caso das avermectinas:
mais uma na conta do produtor?

Por Gustavo
Aguiar

E

m 30 de maio, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), através de uma instrução normativa, proibiu a
utilização de avermectinas de
longa ação no Brasil.
Tal medida foi justificada
com o argumento da manutenção das exportações de
carne bovina para os Estados

Unidos. Isto, pois, recentemente, foram encontrados
resíduos de ivermectina, em
quantidades além das permitidas, na carne exportada a
este país.
Este mercado compra somente carne industrializada
e em volume pouco significativo perante o total de carne
bovina exportada pelo Brasil.
A abertura do mercado norte-americano para a carne
bovina in natura do Brasil
está em curso.

interferências governamentais no processo produtivo
nas diversas áreas da economia, pecuária inclusive, têm
sofrido uma série de críticas,
e com razão.
Resolver um problema,
mesmo legítimo, da noite
para o dia e através de medidas arbitrárias, representa
um baita desestímulo a quem
investe no país. Pura truculência e falta de sintonia com
a cadeia produtiva.
- Quem paga a conta daqui em diante? Diversos são
A questão
os investimentos das empreSem entrar no mérito da sas para a colocação de um
necessidade de tal medida, já medicamento no mercado, inque a questão dos resíduos é, cluindo pesquisa e desenvolde fato, um problema que de- vimento, construção ou adapvemos solucionar de alguma tação da estrutura fabril,
forma, temos algumas situ- marketing, treinamento de
ações e dúvidas decorrentes pessoal, etc. As companhias
da decisão.
fazem isso e constroem seu
- Insegurança jurídica: As planejamento pensando em

amortizar estes investimentos em médio e longo prazos.
A suspensão abrupta das
vendas altera essa dinâmica.
Quem paga a conta de intervenções não planejadas é o
consumidor, através de repasses. Nesse caso não deve
ser diferente.
A distribuição dos prováveis prejuízos deverá ocorrer
em algum momento, a depender da conjuntura de mercado e do efeito concorrência.
Em curto prazo, um ponto
que precisa ser resolvido é o
de como ficará quem tem estoque desses produtos. Quem
ressarcirá o prejuízo? Como
funcionará a fiscalização?

tamente novo, mais um motivo pelo qual não se justifica a
intervenção relâmpago, fato
que criou grande confusão no
mercado.
Por que não foi pensado
ou pensamos, daqui em diante, em um plano com restrições gradativas (se realmente for este o caso, sob uma
análise técnica), mais palatáveis a todos os envolvidos
na questão?
Do jeito que está, assume
o maior risco e deve pagar
a conta o elo mais frágil, o
de dentro da porteira, seja
através da mudança brusca
no manejo das fazendas, da
absorção de prejuízos com
compras já realizadas e, provavelmente, através do repasse de preços futuros. É mais
uma na conta.

Considerações finais
O uso de avermectinas é
uma prática consolidada na
pecuária brasileira. O problema com resíduos não é exa- Zootecnista - Scot Consultoria
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As mudanças no padrão do gado
gaúcho nos últimos 15 anos
a baixa dos produtos gaúchos.
Para enfrentar tamanha concorrência, temos como trunfo,
nosso clima e cultura, que permite produzirmos uma carne
com qualidade semelhante a
dos principais países produtores de carne de qualidade do
mundo. Possibilitando que proPor Mário
duzíssemos um produto com
Macedo
alto valor agregado.
No início do século XXI,
a FARSUL realizou um seRio Grande do Sul nos minário sobre pecuária, cujo
últimos 15 anos, sofreu convite trazia o mapa do Rio
um grande choque cul- Grande do Sul, estampando
tural, com a tão falada “glo- animais de mais de 20 raças
balização”, hoje termo ultra- bovinas distintas, isto quando
a Indústria gaúcha buscava
passado e comum.
O gaúcho, tradicionalmente, padronização de produtos.
gosta de distinguir-se, buscan- Como produzir um produto
do novidades e “peleando” por padronizado, em uma escala
elas, como bandeiras. Isso não reduzida, como o nosso estaé diferente na criação, quando do, com tamanha diversificamuitos produtores importavam ção de raças? Diante de tal
animais de diferentes raças, as quadro, iniciou-se um trabaquais se tornavam tradição fa- lho, para mudar a maneira
miliar e eram defendidas como de trabalhar nossos produtos
as melhores do mundo, sem que buscando a distinção pelo pahouvesse dados ou demandas drão e qualidade.
Nesta época, iniciávamos
diferenciadas.
Um estado, que por décadas a produçãio de uma carne de
relacionou-se mais com outros qualidade padronizada. Redipaíses, que com os outros es- gindo parâmetros de avaliatados do Brasil, passou a rece- ção, que pudessem definir um
ber informações e produtos do produto de qualidade certirestante do Brasil, cujo elevado ficada, buscando um padrão
volume de produtos que che- de produção. Porém, o grande
gavam, com preços extrema- diferencial sempre foi o envolmente competitivos, forçavam vimento do produtor, pois sem

O

este, nenhum programa pode
ir à diante. Idealizado e gerenciado por um grupo de produtores, fomos levados a mostrar
aos demais, que todos poderiam obter remuneração diferenciada, porém somente após
o consumidor solicitar o “seu
produto” especificamente.
Já atuando na indústria,
sob o comando do Mauro
Pilz, que mantinha a mesma
filosofia, baseada nestas prerrogativas, começamos a atuar
indo aos Sindicatos e Associações Rurais, quando visitamos
mais de 100 entidades, levando as demandas do mercado
consumidor, para que estes se
preparassem para produzir o
que o mercado demandava e
não o que simplesmente, cada
um definisse como “bom”.
Levando a necessidade de
fazermos do Rio Grande, um
estado produtor de animais
com “Padrão Britânico”. Opção esta, que embora contestada por alguns naquela época, consolida-se hoje, como
um acerto comercial indiscutível. Sendo o Rio Grande
o único estado do Brasil, que
possui as características climáticas ideais para produzir
este padrão. Com a disposição
da Indústria em diferenciar
animais com o “padrão britânico”, falando claramente
às raças que agregavam valor

ao produto “carne”, Angus,
Hereford, Braford e Brangus.
Começamos a padronizar o
rebanho do estado consequentemente o nosso produto. Porém, junto com a qualificação
do gado, vieram outras exigências, como: Bem estar animal,
nutrição, sanidade, gestão,
etc... e tudo isto certificado
por empresas especializadas,
que certificam produtores,
propriedades, biomas de produção, preocupação ecológica,
trabalho infantil ou escravo,
uso correto de medicamentos,
saúde e higiene dos funcionários colaboradores. Associações, que certificam produtos,
desde a raça, idade de abate,
acabamento e processo de
produção, na propriedade e na
indústria.
Hoje, possuímos carnes de
qualidade e padrão, capaz de
competir com as melhores do
mundo, certificadas desde sua
origem até a chegada ao consumidor final. Como “A Carne
Angus Certificada”, que considero a melhor e mais consistente certificação do Brasil,
pelo padrão irrepreensível e
rígido de certificação, preocupando-se com o produto e
sua qualidade, não permitindo
desvios de foco em busca de
volumes e principalmente, por
ser auditada por empresa internacional e atender todos os

requisitos necessários.
Tudo isto, possibilitou
transformar o que era um
“Shopping de Raças”, em
um “Shopping de Marcas de
carnes certificadas”. Atuando
como sinalizador, para uma
busca constante da qualidade
de animais e processos. Permitindo a remuneração com
preços diferenciados a quem
produz, desde a genética,
cujo item a raça Angus bate
recordes a cada ano na venda de sêmen. Passando pelo
criador, que tem seus terneiros diferenciados com preços
até 30% maiores nas feiras,
exportação em navios, para
o mundo árabe e para serem
confinados no centro do país.
Chegando ao invernador, cujo
diferencial na remuneração,
em determinados momentos,
supera os da rastreabilidade,
necessária para exportação de
carnes para União Europeia.
Sendo abatidos pelos frigoríficos do RS, certificados por associações de raças, para venda
em boutiques de carnes especializadas, redes de supermercados diferenciadas, onde são
vendidos com excelentes diferenciais de preço. Com isso se
consolida uma clara evolução
da pecuária gaúcha, no que se
refere à produção de carne.
Especialista em mercado de gado

Fotos: Arquivo pessoal

Padrão de gado há 15 anos

Padrão de gado em 2014
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LEILÕES CHANCELADOS

Leilão FSL Angus Itu bate recorde
Fotos: Divulgação

N

ovamente foi sucesso o
VI Leilão FSL Angus
Itu, evento chancelado
pela Associação Brasileira
de Angus, realizado dia 9 de
agosto, na sede da cabanha,
em Itu, SP. Muito bem frequentado (mais de 250 pessoas presentes), registrando
presenças importantes do
meio Angus e do agronegócio
nacional, o pregão da FSL Angus Itu, propriedade do selecionador Antônio Maciel Neto,
que recebeu a todos ao lado
da esposa Andrea, alcançou
faturamento recorde de R$
de 5.278.368,00, superior a
todas as edições anteriores. O
maior preço do leilão foi para
o lote 03, “FSL Prestígio”,
vendido em 50% ao criador
Sérgio Gabardo, da Fazenda
Gabardo Agro Turismo, do município de Montenegro, no Rio
Grande do Sul, por R$ 132
mil. O pregão teve transmissão
ao vivo pelo canal Terra Viva e
o martelo por conta da Programa Leilões.
Ao falar na abertura do
pregão, o presidente da Angus, Paulo de Castro Marques,
destacou a evolução da raça
Angus no Brasil, as conquistas do Programa Carne Angus
Certificada e mencionou a im-

Faturamento superou os R$ 5 milhões

portância do trabalho de seleção da FSL Angus Itu. Os animais PO responderam por R$
1.492.320.00, com crescimento de 23.3% sobre o ano passado, e os bezerros meio sangue
Angus x Nelore atingiram R$
3.786.048,00 de faturamento,
com crescimento de 21% sobre o leilão de 2013.
Os 64 machos fixaram média de R$ 16,1 mil e as 26
fêmeas se venderam à média
de R$ 14,8 mil. E nos animais
cruzados foram 1637 exemplares à média de R$ 1.252,00
e 1874 fêmeas por R$ 930,00
de média. No somatório foram
3521 animais cruza à média
geral de R$ 1075,00.

nal do evento: “estamos muito
contentes com os resultados
desse nosso VI Leilão. A demanda foi muito boa, e as vendas foram bastante pulverizadas para os estados de São
Paulo, Paraná, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso do Sul, e
Goiás”. Pelo segundo ano, a
FSL Angus Itu ofertou 3.521
bezerros meio sangue Angus x
Nelore dos seus parceiros.
Ficou demonstrado, mais
uma vez, que o cruzamento do
Angus com o Nelore, que é o
verdadeiro “casamento por

Casamento por interesse
é irreversível
Pelo segundo ano, a FSL
Angus Itu ofertou 3.521 bezerros meio sangue Angus x
Nelore dos seus parceiros. Antônio Maciel Neto disse, ao fi-

interesse”, é um caminho sem
volta. “A nossa extraordinária
equipe vai continuar utilizando as melhores tecnologias,
e as melhores genéticas disponíveis no mundo para produzir animais puros da raça
Angus que tenham altas taxas
de concepção, carcaças volumosas, pelagem curta, e que Paulo Marques e Antônio Maciel Neto
sejam adaptados para as condições do Sudeste e do Centro tante do Frigorífico Marfrig,
Oeste Brasileiro”, observou Eugênio Cruvinel, que falou
sobre o sucesso do Programa
Maciel Neto.
de Cruzamentos implementado pela empresa, inclusive faSeminário de resultados
No dia anterior ao leilão, zendo o sucesso do Programa
a FSL Angus Itu promoveu o Carne Angus Certificada esSeminário Cruzamento Angus, pecialmente no Centro-Oeste
que aconteceu nas dependên- brasileiro. A empresa Lageado
cias do Itu Plaza Hotel, na ci- apresentou os bons resultadade de Itu, SP. O evento deste dos na área de inseminação e
ano foi focado nos Resultados os pecuaristas Rafael Rosseti
Financeiros do Cruzamento (GO), Wagner Morette (MS)
Angus x Nelore. Com mais e Eduardo Musa (MT) aprede 120 participantes entre sentaram testemunhais sobre
criadores, técnicos e amantes os resultados dos cruzamentos
da raça Angus, além de inte- Angus x Nelore.
O encerramento do enconressados em programas de
cruzamento Angus X Nelore, tro coube ao gerente nacional
o seminário teve como desta- do Programa Carne Angus
ques a palestra do represen- Certificada, Fábio Medeiros, cuja palestra prendeu a
atenção de todos abordando
e apresentando consistência
em números sobre a crescente
rentabilidade e toda a enorme
potencialidade do mercado
para a genética e para a raça
Angus, a preferida nos cruzamentos para a produção de
carne de qualidade. Mais informações no site www.fslangusitu.com.br

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
MG

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

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
34 8866.7797

CENT
ANUNCIO GAP

TRAL
ANUNCIO GAP
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Integração Lavoura - Pecuária - Floresta

Criadores
de Angus
na vanguarda

Foto: Divulgação

Por Nicolau Balaszow

N

o município de Londrina, PR, na Fazenda
Santa Marta, propriedade de Radamés Spironelli, a
Integração Lavoura Pecuária
Floresta (ILPF) vem sendo
empregada com sucesso há
mais de seis anos. “Passado
este tempo, os eucaliptos já
alcançaram um bom tamanho
e, neste sistema consorciado,
a intenção é também plantar
numa terceira etapa a variedade de pinus”, revela o veterinário Gustavo Rodrigues
Queiroz, profissional ligado à
propriedade.
A fazenda está situada a
apenas 20 km de Londrina e
tem 120 ha, sendo que 40%
são destinados ao pasto e o
restante é dividido entre a produção pecuária e florestamento. Neste mesmo local também
é plantado milho para silagem.

Atualmente, 150 cabeças
de gado Angus selecionado
ocupam esta área, e conforme
o veterinário, a teoria relativa
ao bem-estar animal, na prática, se revela efetiva, pois o
que se observa em períodos de
calor são os animais buscando
a sombra e isto tem beneficiado o desempenho da criação.
O exemplo mais claro deste
benefício ficou demonstrado
na 42ª Expoingá deste ano,
em que os animais da propriedade deram ao seu dono
o título de Melhor Criador da
Raça Angus na exposição.
Na ponta deste empreendimento está a filha de Radamés, a zootecnista Ana Lúcia
Spironelli, que vem se esmerando nos cuidados relativos
ao bem-estar animal e no aumento da rentabilidade dos negócios da Fazenda. Além disso,
Ana Lúcia pretende dar ênfase
no melhoramento genético de
seu rebanho e já realiza pesquisas quanto ao potencial de
cruzamentos com linhagens

dos, o lucro corresponderá a
12 safras de soja integrais.
A recomendação de AntoNa colheita de uma floresta
nelli é que o produtor rural,
de 700 ha de eucaliptos,
decidido a implantar o sistema
de integração com florestas
o lucro corresponde
em sua propriedade, busque de
imediato o apoio e a orientaa 12 safras de soja
ção de técnicos especializados
no assunto. “Isto porque eu
atividades
em
sua
propriedade
comecei sozinho e precisei faestrangeiras, notadamente as
dos Estados Unidos, Argenti- seria o melhor caminho para zer alguns ajustes até chegar
enfrentar os desafios da agri- no ponto certo do que é recona e Uruguai.
cultura.
mendado pelos conhecedores
Hoje,
Antonelli
faz
a
ILPF
do tema. Com erros e acerCabanha Canaã
Também no Paraná, no com os eucaliptos destinados tos, ainda assim, está valendo
município de Chopinzinho, o diretamente ao mercado mo- a pena e pretendo aumentar
produtor rural Neilor Anto- veleiro. “A floresta de euca- esta combinação onde agrego,
nelli, e seu filho Eduardo, da liptos já completou sete anos. além do Angus, o plantio de
Cabanha Canaã, têm em sua Mas vou esperar que chegue pastagens, de soja e de milho.
propriedade, desde os anos 90, aos 12 para, aí sim, realizar No inverno tenho a aveia e o
o que há de melhor da genéti- o desfrute, a colheita”, expli- azevém e realizo a suplemenca Angus. “Desde os anos 70, ca o cabanheiro, que traça um tação da alimentação dos anino entanto, eu já percebia o comparativo muito interes- mais com silagem de milho e
desempenho da raça e, a par- sante e elucidativo quanto a grãos de aveia”, orgulha-se.
tir daí, me apaixonei por estes importância da utilização do
animais”, conta com orgulho, sistema. Ele afirma que já reao mesmo tempo em que a sua alizou pesquisas e que, quando
visão empresarial apurada en- efetivar o corte da floresta de
>>>
tendia que a diversificação de 700 ha de eucaliptos planta-
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ILPF na Mata Atlântica
Na região Sudeste predominam as rotações de forrageiras com culturas anuais
como a soja, o milho e o algodão, para produção de palhada, para plantio direto ou
produção de forragens para
alimentação animal na entressafra. Nos sistemas silvipastoris da região são usuais as
combinações de pastagem e
de eucalipto para madeira ou
de pastagens com espécies lenhosas fixadoras de nitrogênio,
para manutenção e/ou recuperação da fertilidade do solo.
Quem regula
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), firma convênios e
acordos de cooperação técnica
com órgãos, entidades e instituições públicas e privadas
como estratégia para a capacitação de pessoal e como forma
de incentivar a prática da ILPF

Angus@newS

REPORTAGEM

Fotos: Divulgação

entre os produtores rurais. O
programa é desenvolvido pela
Coordenação de Manejo Sustentável dos Sistemas Produtivos (CMSP), subordinada ao

Departamento de Sistemas de
Produção e Sustentabilidade
(Depros), da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e
Cooperativismo (SDC).

O programa do MAPA
para o incentivo à prática da
integração prevê ações técnicas, de capacitação, divulgação e implantação de projetos

por meio da assinatura de
convênios. Nesse plano estão
previstas diversas ações de
capacitação e informação de
técnicos e produtores rurais,
estratégias de transferência
de tecnologia, pesquisa, fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, incentivos
econômicos, linhas de crédito
rural, entre outras. Destacase o Programa Agricultura de
Baixa Emissão de Carbono
(ABC), instituído pelo Mapa,
que já disponibilizou R$ 3,15
bilhões no Plano Agrícola e
Pecuário 2011/2012. Não há
legislação específica sobre a
ILPF e a sua prática segue
preceitos do Código Florestal
Brasileiro.
Para conhecer detalhes do
sistema de ILPF basta acessar o site: http://www.fbb.org.
br/data/files/32/03/57/06/
C6FBF3101298EBF3BD983EA8/cartilha_ilpf_17_
final.pdf.

ILPF é a otimização da produção rural
Nas últimas décadas o agronegócio vem passando por uma reformulação
nos seus métodos produtivos e, entre as suas motivações, a valorização
do meio ambiente tem fomentado o aparecimento de técnicas onde
são agregados, em uma mesma área, o cultivo agrícola, a pecuária e,
mais recentemente, a floresta (ou o reflorestamento). A alternativa
de uso dos sistemas mistos, como a integração Lavoura – Pecuária Floresta (ILPF), tem ganhado espaço na produção de grãos, leite, carne
e madeira, e vem se firmando como uma tendência de implantação em
todo o Brasil nos próximos anos.

A tecnologia pode ser
adotada pelos produtores
rurais, independentemente
do tamanho de suas propriedades. O pecuarista,
por exemplo, pode utilizar
o consórcio ou a rotação de
culturas graníferas com forrageiras, para o desenvolvimento de pastagens ou para
sua recuperação, no caso de
estarem degradadas. Pode
também implantar o sistema silvipastoril, visando a
exploração de produtos madeireiros e não-madeireiros,
além dos produtos da pecuária. Cabe ressaltar que o sucesso desse sistema depende
de fatores diversos, como a

estrutura local e regional
para a comercialização das
mercadorias agropecuárias
e florestais. Por isso, é preciso planejamento e definição do modelo mais adequado às necessidades de cada
propriedade rural.
O sistema promove com
rapidez a recuperação de
áreas de pastagens degradadas, melhorando a fertilidade do solo com a aplicação de técnicas e sistemas
de plantio adequados para
a intensificação de seu uso.
Dessa forma, permite a diversificação das atividades
econômicas e minimiza os
riscos de frustração de renda

por eventos climáticos ou de
mercado. A integração também reduz o uso de agroquímicos, a abertura de novas
áreas para fins agropecuários e o passivo ambiental.
Possibilita, ao mesmo tempo,
o aumento da biodiversidade
e o controle dos processos
erosivos e compactação com
a manutenção da cobertura
do solo. Aliada a práticas
conservacionistas, como o
plantio direto, se constitui
em uma alternativa econômica e sustentável que eleva
a produtividade.
Buscar programas que
aliem incentivos à utilização
de boa genética com bene-

Eduardo e Neilor Antonelli, da Cabanha Canaã

fícios de mercado é sempre
uma excelente alternativa.
Isso é importante, pois a
ILPF oportuniza a produção de forragem de boa qualidade e distribuída pelo ano
inteiro. Além disso, a presença de árvores no sistema
resulta em forte redução na
temperatura e radiação, o
que diminui a intensidade
do metabolismo e, assim, a
quantidade de energia exigida para a manutenção da
temperatura corporal.
E não é só isso. As altas
temperaturas, por sua vez,

podem causar redução da
libido e inviabilidade espermática, assim como alterar
ovulação, estro, concepção e
sobrevivência do embrião.
Conforme o engenheiro
agrônomo e técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuário (Embrapa) de
Passo Fundo, RS, Ilvandro
Barreto de Melo, “para minimizar os efeitos das temperaturas, o componente flo-
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Os animais têm mais conforto
em relação à pastagem aberta
e ficam menos estressados
restal pode ser utilizado em
sistemas produtivos agrícolas e pecuários, delineados de
forma a possibilitar a exploração econômica do sistema
numa interação diversificada
e consorciada equilibrando o
econômico e o ambiental”. A
arborização de pastagens é
recomendada, porque, além
de ser uma estratégia de menor complexidade que agrega
valor (poupança verde), pode
ser usada para a manutenção
de uma pecuária de altos ganhos.
Qualidade de vida
No entendimento do técnico, as possíveis mudanças
climáticas deverão ao certo
alterar algumas formas de
uso dos recursos produtivos
visando reduzir os efeitos
climáticos globais, na produção de alimentos e bens de
consumo para toda a humanidade. “Entre essas possibilidades, uma das mais promissoras é a arborização no
processo produtivo agrícola
e pecuário. Os cultivos florestais possuem grande capacidade de interagirem no
ambiente, reduzindo os efeitos danosos do calor como
também do frio excessivo”,
explica Melo.
As plantações florestais
contribuem
significativamente para a melhoria da
qualidade de vida, na medida em que proporcionam
um amplo leque de benefícios econômicos, sociais e
ambientais, como geração
de empregos, fornecimento
de produtos competitivos na
economia globalizada, proteção das florestas nativas,
retenção de CO2 da atmosfera e contribuição para a
manutenção do ciclo hidrológico. Pesquisas mostram
que a ILPF tem sido adotada em todo o Brasil, com
maior
representatividade

nas regiões Centro-Oeste e
Sul. Sabe-se que, aproximadamente 1,6 a 2 milhões de
hectares utilizam, atualmente, os diferentes formatos da
estratégia do sistema e estimativas apontam que, para
os próximos 20 anos possa
ser adotada em mais de 20
milhões de hectares.
Na base, qualquer animal pode ser utilizado na
ILPF. Contudo, os técnicos
no assunto recomendam,
ao se definir pelo sistema,
optar pela utilização de
animais que se destaquem
quanto ao potencial produtivo. Assim, é fácil depreender que a raça Angus
se encaixa perfeitamente à
proposta, porque a integração tem efeito acentuado
sobre o desempenho produtivo e reprodutivo pela
condição mais saudável do
ambiente e pelos ganhos relativos ao bem-estar e conforto animal.

Animais menos
estressados
No Rio Grande do Sul, mais
especificamente na região norte, experimentos conduzidos
por técnicos da Embrapa, vêm
demonstrando excelentes resultados. A unidade instalada
no município de Caseiros, em
novembro de 2008, teve como
objetivo final a produção no
sistema que inclui o cultivo de

grãos, o plantio de eucalipto
e
manece
verde e palatável por
a criação de bovinos de corte.
mais tempo, inclusive na époJá, a unidade instalada noca
mu-de seca. “Os animais têm
nicípio de Passo Fundo, teve
o conforto em relação à
mais
objetivo de consorciar o cultipastagem aberta e ficam mevo de grãos, o plantio denos
eu- estressados. Desta forcalipto e a criação de bovinos
ma, o gado neste ambiente
de leite.
mais ameno responde com
No sistema ILPF, asmaior
ár- produtividade de carne
vores proporcionam uma ou
me-leite”, destaca Melo.
lhoria climática no ambienteA relação da floresta
da pastagem, o capim com
per- os animais na metade
norte do RS é uma tradição estabelecida, no entanto,
com o emprego e o manejo
do sistema ganha condicionamento técnico e científico.
A introdução desse sistema
tem mostrado ganhos importantes no ajuste produtivo da propriedade rural, com
a interação e diversificação
integrada da pecuária, da
agricultura e da silvicultura.
O desenvolvimento das
culturas agrícolas, das pastagens e das árvores, até o
momento, é satisfatório, diz
o técnico, não sendo evidenciada em nenhum momento
competição negativa entre os
componentes. O desembolso
para a implantação dos cultivos agrícola e florestal foi
menor que o embolso pela
produção obtida, sem contar com o capital adicionado
nas unidades composto pelo
valor agregado em forma de
árvores e madeira.
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Comida necessária a baixo custo
Está virando consenso que o espaço para a
pecuária está diminuindo. Em vários estados a
produção de grãos ou mesmo a cana de açúcar
está tomando conta dos espaços destinados a
esta atividade, fazendo com que os pecuaristas
precisem repensar, verticalizando o sistema de
produção. Um novo fator também é a redução
da disponibilidade de mão de obra no campo.

U

m caminho que começa a ganhar força para
manter o ganho de peso
e a produtividade em elevados
padrões da criação extensiva é
o uso da silagem como solução
para esta redução de campo
para o rebanho. A conservação de forragem é uma técnica muito antiga, utilizada há
pelo menos 3.500 anos pelo

homem como forma de ter alimento para o rebanho durante
o ano todo. A técnica é muito
mais difundida no hemisfério
norte, por causa dos períodos
de neve onde não há disponibilidade de pasto no campo.
Em países como o Brasil, a
utilização da silagem em mais
larga escala tem uns 20 anos
e notadamente com mais força

na pecuária de leite.
Confinamento
Na pecuária de corte já é
tradicional usar silagem quando se trata de confinamento. A
mais conhecida é a feita com
a planta inteira do milho, mas
também pode ser feita de capins e grãos úmidos de milho,
dentre outros. O crescimento
do uso desta técnica para além
confinamentos pode ser justificado pela necessidade de encurtar o ciclo de produção do
rebanho, custo relativamente
barato frente à ração e raças
que respondem rapidamente
a uma oferta de alimento de
qualidade. Mas um dado que
ainda representa um obstáculo na disseminação da ensilagem é a grande variação

na qualidade do produto final.
Entre propriedades há diferentes preparos e que dependem ainda de aspectos como
padronização de sementes e
de cuidados técnicos na hora
do manuseio.
A conservação de forragens em alto nível é um aspecto cada vez mais exigido
nos confinamentos. “Ter um
padrão nutritivo regular é
básico, pois reduz o uso de ingredientes concentrados e garante uma oferta de volumoso
para todo o período”, assinala
o diretor do Grupo Bouwman,
Rafael Bouwman, à frente da
empresa distribuidora de equipamentos agrícolas europeus,
especialista em produção de
silagem. Conforme diz, a silagem pode ser usada de acordo

com a conveniência de cada
produtor ou da região que
está localizada a propriedade.
Rafael assinala que pode ser
utilizada na dieta de qualquer
categoria animal. “Em terneiros/bezerros desmamados,
ajuda na formação do rúmen”,
exemplifica.
Tipos de práticas
O coordenador do Centro
de Pesquisas em Forragicultura da Universidade Federal do
Paraná, UFPR, Patrick Schmidt, ensina que há uma variação de tipos de ensilagem,
de acordo com o uso, o clima,
solo, custo de produção, e a
estrutura da propriedade. Ide-
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Treinamento dos operadores de
silagem nas propriedades são
importantíssimos para garantir
a qualidade do produto
alizador do Portal Acadêmico
da Ensilagem, Patrick afirma
que se houver necessidade de
unir quantidade à qualidade, o
melhor é usar a planta inteira
de milho. A silagem de capim
é recomendada para produção
de volumoso, onde haja possibilidade de correções da dieta
em tempo rápido. “Mas caso
a questão seja um volumoso
para situações de emergência
e a propriedade esteja em região que possua cana, esta é
uma boa alternativa”, indica o
pesquisador. Ele complementa
dizendo que a primeira opção
é muito boa para recria de bezerros e preparo de reprodutores, já a segunda, em confinamentos.
Patrick salienta que sempre é importante observar o
ponto de colheita, indicando
que, no caso do milho, o grão
precisa estar no estágio farináceo. O sorgo, por sua vez, de
leitoso a farináceo e as pastagens (capins) com 50 a 60
dias do plantio. “Pode se estabelecer também pela quantidade de massa seca e aí observar que esteja entre 24 a 26%
de MS”, salienta o técnico.

Evitando perdas
As perdas que ocorrem podem ser de dois tipos: perdas
invisíveis, que são as perdas
por gases gerados pelos processos bioquímicos durante a
fermentação. Perdas visíveis,
que são as perdas físicas, de
quantidade de silagem, que
ocorrem desde a colheita da
forragem no campo até o consumo pelos animais. “Não, não
é possível evitá-las, mas é possível reduzi-las”, informa Rafael Bouwman.
As perdas por gases são
inevitáveis e difíceis de serem
reduzidas, enquanto que as
perdas físicas podem ser evitadas em alguns casos ou facilmente reduzidas em outros. É
comum no meio rural, a preocupação de técnicos e produtores com as perdas de silagem.
Nesse sentido, medidas como o
uso de aditivos têm sido recomendadas visando reduzir tais
perdas. Contudo, aditivos não
são substitutos de mau manejo e as perdas físicas vão continuar ocorrendo caso as boas
práticas de ensilagem não sejam respeitadas.
Fazendo um levantamen-

Rafael Bouwman

to na literatura, ou mesmo
percorrendo as propriedades
rurais brasileiras, é possível
perceber que as perdas físicas
de silagem (quantidade) chegam a ser muito maiores que
as perdas pelo processo de fermentação (gases). Enquanto
as perdas pela fermentação em
silagem de milho variam entre
1 e 10%, as perdas físicas em
condições normais de campo
são da ordem de 21 a 34%,
podendo chegar a 70% quando ocorrem danos ao silo, como
furos na lona, rachadura nas
paredes e infiltração de água.
Impacto nos custos
As perdas físicas têm um
impacto direto nos custos da
silagem, resultando na eleva-

ção dos custos com alimentação dos animais e de produção
de carne e especialmente de
leite. No grupo ABC (Cooperativas Capal de Arapoti,
Batavo e Castrolanda), a forragem representa em torno
de 17% do custo total de produção do leite. Se o produtor
tiver uma perda de 20% da
silagem, vai aumentar 3,4%
o custo de produção do leite,
reduzindo consideravelmente sua rentabilidade, já que a
margem líquida da atividade é
pequena. E na carne de qualidade, esse aumento de custos
vai resultar na anulação das
bonificações recebidas pelos
produtores integrantes de programas de produção de carne
de qualidade.

Em uma pesquisa realizada
pelo setor de Forragicultura
da Fundação ABC, de Castro,
PR, com 95 propriedades, foi
observado que as perdas mais
frequentes (97%) foram relacionadas ao descarte de silagem, seja por estar deteriorada ou pelo mau manejo na
retirada da silagem, deixando
silagem nas bordas, no fundo
ou aderida às paredes do silo.
“Treinamento dos operadores
de silagem nas propriedades
são importantíssimos para garantir a qualidade do produto
que vai ser servido aos animais.
Se isto não for cuidado, muitos
problemas podem ocorrer, inclusive a morte de animais ou
seja, prejuízo para a propriedade”, finaliza Bouwman.
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Uma vida a serviço do Angus
Fotos: Arquivo pessoal

Luiz Carlos Velloso Brum,
Mário Machado Vieira e Ivo
Weiller foram apenas alguns
criadores que, na época, ema pecuária e grandes prestaram seu conhecimento
conglomerados agríco- à formação do jovem astuto e
las é comum que a ati- falante, que se formava agrôvidade seja algo que atravesse nomo e tinha um gosto espegerações. Com Reynaldo Titoff cial pela pecuária.
Em 1981, estava diplomaSalvador foi um pouco diferente, muito embora tradição do. “Agradeço a tantos criaseja uma palavra que permeie dores que naquela época me
sua história. Salvador é filho abriram as porteiras de suas
de funcionários públicos. O propriedades, mostrando a
pai é engenheiro concursado maneira como trabalhavam.
do Estado e a mãe professo- Foi uma ajuda e tanto na mira. Na profissão, não seguiu os nha formação”, lembra Salpais: formou-se em agronomia vador. “Embora eu não viesse
e hoje é um dos principais no- de uma família de pecuaristas,
mes responsáveis pela cons- sempre gostei muito do campo
trução do programa de carne e seus afazeres, suas lidas. Foi
de qualidade Angus, dirigido assim que decidi me formar
atualmente por ele, na Asso- agrônomo. Minha profissão foi
a forma que encontrei de deficiação Brasileira de Angus.
Ainda no Ensino Médio, nitivamente estreitar os laços
Salvador foi um aluno exem- com um mundo que sempre
plar, com excelentes notas. Na admirei”.
Ufrgs, durante a faculdade,
Afeto e dedicação
não foi diferente. A dedicaao campo
ção aos estudos sempre foi
Em 1982, com 24 anos e
prioridade. Enquanto colegas
gozavam de três meses de fé- o diploma na mão, Salvador
rias, ele dedicava ao descanso colocou o pé no mundo. Tinha
apenas 30 dias. Os outros 60 uma vontade de aprender que
empenhava-se em fazer está- lhe corria por dentro, precisagios. Conheceu propriedades va conhecer o maior número
pelo Rio Grande do Sul, mas de procedimentos que havia
queria mesmo era colocar o pé em sua área. O Brasil ainda
tinha uma criação pouco efino mundo.
Luiz Fernando Cirne Lima, ciente (o abate de um bovino
Por Marina Corrêa

N

ocorria aos cinco anos, por
exemplo) e Salvador sabia que
podia aprender novas técnicas
lá fora.
Conheceu propriedades na
América Latina, na Europa,
mas resolveu ficar uns meses trabalhando nos Estados
Unidos. E foi lá que a visão
de animal show, tão difundida
no Brasil naquela época, começou a mudar na cabeça do
jovem agrônomo. A aposta dos
americanos era na fabricação
de exemplares que fossem máquinas produtoras de carne.
“Aprendi que qualidade era
sinônimo de um animal bom
de tipo, de carcaça, capaz de
transmitir estas e outras características genéticas a seus

descendentes. Aprendi que a
paixão e a rentabilidade eram
a alma do negócio e que sustentabilidade, satisfação e responsabilidade devem andar de
mãos dadas. Aprendi que nosso processo tem muitos elos e
que se todos não forem sólidos
e lucrativos, não alcançaremos
o sucesso”, disse.
Salvador voltou com a ideia
de criar no Brasil condições
para que aqui se produzisse
carne de qualidade, agregando
valor ao produto. Trabalhava
com o empresário Ivo Weiler
nos seus campos em Bagé, na
Campanha gaúcha. Devido às
atividades que desempenhava,
a Expointer, em Esteio, RS, era
parada anual obrigatória. E

Susana e Salvador com os filhos Mariana, Júlia e Bóris

foi lá que Salvador conheceu
a veterinária Susana Macedo,
com quem casaria em 1985.
Com o casamento, veio a aproximação com um dos grandes
nomes da pecuária, o saudoso
João Vieira de Macedo Neto,
o Mago das Britânicas, proprietário da Cabanha Azul,
um dos estabelecimentos com
maior know how na pecuária
brasileira.
Macedo convidou o genro
para trabalhar em suas terras,
no município de Quaraí, RS.
Salvador foi então inserido no
coração pulsante de um império consolidado. A Cabanha
Azul era reconhecida internacionalmente. Era naquelas terras que havia o maior pool
gênico de raças britânicas do
Brasil. “Era uma genética vinda do exterior e aclimatada
aqui para servir ao nosso mercado”, comenta ele.
A entrada de Salvador
para família e para os negócios permitiu uma maior integração com o mercado. Havia
uma grande procura por informações no meio rural e as organizações agropecuárias da
época eram muito fechadas.
Marketing era uma novidade. “Meu primeiro desafio foi
abrir as porteiras, mostrar a
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Macedo sempre nos estimulou
a investir em genética e a
construir uma marca própria

maneira como trabalhávamos.
Macedo concordou, desde que
fosse feito tudo à sua maneira:
de forma discreta, conservadora, séria e sem ostentação.
Pois era assim que ele era”,
lembra Salvador.
A parceria com o sogro deu
certo. Durou de 1983 até
2011, quando Macedo faleceu. Com o sogro, um dos primeiros ensinamentos foi o de
escutar muito e falar pouco.
Salvador já sabia pelo olhar
e pelo jeito que Macedo caminhava, o que ele estava pensando. Tamanha afinidade entre os dois, colocou Salvador
numa posição de “porta-voz”
de Macedo, sempre muito tímido e discreto. “Na verdade,
ele era assim com quem não
tinha intimidade. No meio
familiar, era aberto, franco e
amigo”, ressalva Salvador.
Era então Salvador quem
recepcionava estrangeiros e
visitantes, recebia clientes e
estudantes e falava à Imprensa, especialmente em dias de
campo e no grande remate
anual da Cabanha Azul – um
verdadeiro acontecimento.
Com a divisão dos planteis
da Azul e o fechamento da cabanha, após a morte de Macedo, Salvador juntamente com
a esposa Susana, deu continuidade ao seu trabalho através
da Cia Azul. ”A Cia Azul foi
criada em 1999 para fins de
sucessão familiar. Já naquela
época Dr Macedo nos estimulou a investirmos em genética
e a construirmos uma marca
própria. Ele nos dizia que já
tínhamos a bagagem necessá-

ria para isto”. O carro chefe
da Cia Azul é a produção e comercialização de reprodutores
com foco em carne, precocidade, conformação e adaptação ... E assim com a mesma
seriedade e esmero na seleção
de seus animais e com uma especial atenção ao cliente, expertise e filosofia herdadas do
antigo Patrão, a Cia Azul navega nos dias de hoje com sua
genética reconhecida nacional
e internacionalmente.

descreve ele, com modéstia.
O programa Angus não foi
o primeiro, mas foi um dos
grandes responsáveis para que
O empurrão no
o Brasil seja hoje um grande
Programa Carne Angus
produtor de carne vermelha
A ideia de um fomento à de qualidade. Na visão de Salprodução de carne de qualida- vador, o programa da Angus
de, Salvador já cultivava desde ainda tem dois grandes desa1982, quando estagiara nos fios. O primeiro é abrir ainda
Estados Unidos, ao conhecer mais o mercado externo para
o programa de carne de qua- carne Angus “made in Brazil”,
lidade da American Angus As- com o estabelecimento de nosociation. Ao longo dos anos, vos acordos internacionais. O
nos diversos cargos que ocu- segundo é a real valorização
pou na Associação Brasileira da matéria prima. Ou seja, que
de Angus, foi um dos grandes o produtor que está investinincentivadores da adoção de do tenha seu produto ainda
práticas que culminassem no melhor remunerado, para que
programa hoje estabelecido na este possa agregar mais valor
entidade.
e gerar sempre maior qualida“O programa Carne An- de.
gus Certificada é o resultado
do esforço de muitas pessoas.
Rotina acelerada
Eu fui apenas um catalisador.
“No decorrer da minha
Quem se preocupava em acele- existência conquistei vários terar o processo, quem não dei- souros e hoje tenho que me dixava o assunto morrer, quem vidir para cuidar de todos. Facobrava retornos. Enfim, eu mília, amigos, Cia Azul, Carne
era o chato, com uma ideia Angus...”, enfatiza Salvador.
fixa: transformar o padrão
Hoje, o tempo dele é escasda pecuária Angus do Brasil, so. Pelo menos 10 dias no mês
gerando animais produtores são dedicados à Angus, para
de uma carne diferenciada ao o acompanhamento e promoconsumidor, e elevando a re- ção do Programa Carne Angus
muneração dos produtores”, Certificada, que mais uma vez

Salvador e Susana

dirige. Acompanha criadores,
frigoríficos, parceiros, restaurantes, empresas que compram a carne e incentiva novas
alianças. Os outros 20 dias
fica na Estância Santo Izidro,
em Uruguaiana, RS (base da
Cia Azul), onde mora com Susana, e desempenha o papel de
diretor comercial.
Aliás, quando o assunto é
Susana, Salvador orgulha-se
de estar completando três décadas de união. “Construimos
um estilo de vida onde trabalho, familia e lazer se misturam na dose certa. Trabalhar
direto com a esposa é um desafio, mas acho que conseguimos separar bem o trabalho
da família e temos uma relação de dedicação, apoio, compreensão e muito companheirismo”, descreve ele.
O casal têm três filhos: Julia, que é psicóloga; Mariana,
acadêmica de veterinária, e
Boris, acadêmico de direito. Os três interagem com a Cia
Azul, ajudam a traçar metas e
cobram resultados. “Dediquei
minha vida ao Agronegócio e
sempre acreditei nesta atividade para o desenvolvimento
pleno do Brasil e de seu povo.
Eduquei meus filhos com estes

princípios. Foi o campo que os
criou, educou e alimentou. Por
isto nosso grande respeito e
admiração com a terra de nossos antepassados“.
A família se prepara para
o grande remate da empresa
(em parceria com mais quatro
estabelecimentos), o já consagrado Selo Racial, que acontece no dia 26 de setembro,
com a oferta de 500 exemplares Angus, Brangus, Braford e
Hereford. Este ano, uma novidade: a comercialização do
Reserva Especial, que ocorria
em Esteio, durante a Expointer, será feita no remate anual.
Com a proximidade da primavera, se avizinha também
uma das épocas preferidas do
ano para Salvador: o período
de nascimento dos terneiros.
“São as novas gerações chegando ... Nossas expectativas
se concretizando... Gosto também de pegar a caminhonete
e sair a camperear, recorrendo os potreiros, observando
como estão as pastagens e
como estão se comportando
os tantos ciclos vivos que temos dentro da propriedade.
É muito gratificante ver o resultado do trabalho de nossa
equipe!”, finaliza Salvador.
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Federal é bicampeão
Angus de Palermo
Fotos: Divulgação

50% de Federal (acima) pertencem a investidores brasileiros

E

o raio caiu novamente
no mesmo lugar! O touro Federal, da criação do
renomado cabanheiro argentino, Horacio Gutiérrez (leia-se
Cabanha Três Marias), e hoje
mantido em sociedade com os
empresários brasileiros Marcio Rodrigues, Reno Kunz e a
empresa Solução Genética, foi
o grande campeão das pistas
Angus de Palermo. No julgamento encerrado no final da
tarde do dia 26 de julho, Federal tornou-se também bicampeão da Exposição.
O touro Federal tem realmente uma trajetória vence-

dora. Em edições anteriores, foi também campeão
terneiro menor e terceiro melhor touro até dois
anos, atingindo seu primeiro grande campeonato em
2013.
Contabilizando 22 grandes campeonatos em Palermo,
Horário Gutiérrez repetiu pela
terceira vez um bicampeonato em machos Angus. Federal
havia conquistado o Grande
Campeonato em 2013, aos
três anos. O jurado norte-americano Jack Ward, que realiza
avaliações em pistas de todo
o planeta, destacou: “Raras

Grande Campeã de Palermo

vezes presenciei uma final de
machos como esta”. O touro
campeão formou uma fila difícil de excelentes exemplares
das mais destacadas cabanhas
argentinas.
O jurado qualificou de incrível o nível de touros angus
que chegou à final e, segundo
ele, era necessário estar muito
atento aos detalhes de cada
animal para escolher aque-

le que realmente é o melhor.
Julgando Angus pela quarta
vez, Jack Ward felicitou os
expositores pela amostra da
genética e destacou: “quando
se ganha uma exposição que
exibe uma genética de nível
mundial, se percebe que os
criadores estão fazendo seu
trabalho muito bem!”. Horácio Gutierrez foi modesto em
entrevistas a jornais locais:
“Fazemos isto com toda a família, trabalhando para melhorar a raça”.
Proprietários de 50% de
Federal, os brasileiros Marcio Rodrigues e Luiz Felipe
Cassol, da Solução Genética, entendem que a vitória
deste touro não é obra do
acaso. Irmão inteiro de outra bicampeã de Palermo,
também produto da Três
Marias, Federal é um animal
completo, bem estruturado,
carniceiro e que já comprova sua qualidade na produção. Os brasileiros adquiriram
50% de Federal ainda antes
de ele vencer o primeiro campeonato de Palermo, em 2013.
“Já sabíamos que resultados
esta genética poderia transferir aos rebanhos, mesmo sem o
grande campeonato em Palermo, que agora foi duplicado”,
comemorou Cassol, logo após
a entrega da roseta a Federal.
O Reservado de Grande

Campeão foi o touro do box
252, de Terragarba, exposto
em parceria com Agrociam,
Rubeta SA, Frigorífico Modelo de Uruguay y Carlos Ojea
Rullán. Este animal, explicou
o criador Carlos Reyes Terrabusi, já está em um centro de
inseminação artificial, fornecendo sêmen ao mercado.

Luis Felipe Cassol

Fêmeas
Entre as fêmeas, uma vaca
da propriedade da Cabanha
Huaca Curú, de Graciela Quintans de Blanco Villegas, Tandil,
BsAs, foi a Grande Campeã,
sendo este o primeiro grande
campeonato desta criadora. Já
o título de Reservada de Grande Campeã ficou com o box
486, da Compañía Argentina
de Hacienda. Em seu comentário após o julgamento, o jurado Jack Ward salientou que
nunca presenciou uma grupo
de fêmeas tão forte como este
de final de Palermo.

Angus Argentina: publicado o “Ranking de Toros Padres 2013”
Na edição comemorativa do 75º
Aniversário da Revista Angus (Ed. 264,
Maio/2014) foi publicado o “Ranking
Nacional de Padres, Madres y Abuelos
Maternos 2013”.
Este Ranking é realizado através
do desempenho dos animais (produtos)
em 10 diferentes exposições da Argentina: Otoño, Bahia Blanca, Bolívar, Ternero, Palermo, Nacional, Gral. Acha,
Río Cuarto, San Justo e Villaguay.
O resumo dos reprodutores vencedores em 2013 podem ser observados
nas três tabelas ao lado.
O Ranking publica os 40 animais
mais pontuados como pais, avôs ma-

ternos e mães em exposições. Nesta
nota listamos somente os 10 mais pontuados. Este tipo de informação disponibilizada continuamente pela Associação Argentina de AnGus é um boa
referência de animais superiores para
Ranking Nacional de Padres Angus 2013
Touro
1º
Stratum Credito Discovery T/E
2º
Tres Marias 6301 Zorzal T/E
3º
S A V Net Worth 4200
4º
S A V Bismarck 5682
5º
S A V Density 4336
6º
Erre TE 27 Facon General T/E
7º
Pastoriza 565 Brigadier T/E
8º
Rubeta 4444 Quebrantador T/E
9º
Cura 4925 Classic Headliner T/E
10º
Don Jose 176 Maxi T/E

Pontos
4.873
4.680
4.361
3.618
3.565
3.563
2.805
2.860
1.756
1.697

exposições e também de valorização
dos “afixos” (criadores) mais exitosos
nas pistas de competição.
O Ranking de Pais combinado com
os desempenho na avaliação genética
publicada no Sumário de Touros (Re-

sumen de Padres Angus – E.R.A) é
uma boa fonte para definição de genética para uso em rebanhos puros ou
comerciais.
Contribuição de Assessoria Agropecuária FFVelloso & Dimas Rocha

Ranking Nacional de Abuelos Maternos Angus 2013

Ranking Nacional de Madres Angus 2013

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Touro
Tres Marias 6301 Zorzal T/E
Nichols Performa D162
Stratum Credito Discovery T/E
Tres Marias 5887 Hornero T/E
Withestone Widespread MB
Sanfer Performa 941
O C C Headliner 661H
TC Freedom 104
Tres Marias 5839 Quebracho
S A V 8180 Traveler 004

Pontos
6.067
3.765
3.691
3.443
2.763
2.164
2.112
1.782
1.659
1.344

Touro
Don Florencio 252 Princesa 1542
Cosenza Faconera Sanf 39 T/E
Rubeta 3873 Fontana T/E
Tres Marias 6990 Hornero 6116 T/E
Gran Manuel 156 Caño Explo
Stratum 1542 Fortuna Credito T/E
Hemaro Percherona T/E
La Legua Gladiador 6528 T/E
Rubeta 4625 Fundadora T/E
Mercachifle La Cubana 004/7376 T/E

Pontos
723
649
588
565
558
532
481
454
447
394
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Angus movimenta a Expointer
Novidades e muita ação é o que não vai faltar para a Angus nesta
Expointer 2014, a 37ª edição da feira. Várias atrações já estão
programadas para esta megafeira, sem dúvida a maior e mais importante
do agronegócio sul-americano. Afinal, a raça Angus está em alta e
especialmente a carne Angus está até no Mc Donald´s. E além de ser
uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expointer é
também o principal palco de exposição da raça Angus no Brasil.
Fotos: MarcosTatsch/Angus

Jurado da Expointer será Flávio Montenegro Alves (no detalhe acima)

"O

Angus participa da
Expointer com muito
orgulho e força, sendo muitas vezes a raça bovina
que mais animais apresenta em
Esteio. Afinal, é a mostra mais
importante da raça no País e,
indiscutivelmente, espelha o
elevado padrão zootécnico do
Angus, demonstrado pelos julgamentos sempre muito concorridos. Por outro lado, tem o
apelo emocional. A Expointer
sempre é aguardada com muita expectativa por todos. É o
nosso evento mais esperado.
Fico particularmente feliz por
ter conduzido o Angus nos últimos anos e, como presidente, ter
contribuído para a participação
ativa da raça na Expointer”,
avalia o presidente da Associa-

ção Brasileira de Angus, Paulo
de Castro Marques.
E nesta edição da feira, que
acontece de 30 de agosto a 7 de
setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio,
RS, a Associação Brasileira de
Angus contará com uma agenda repleta de ações especiais,
desde os tradicionais julgamentos de animais rústicos e o show
dos campeonatos de argola, até
cursos e eventos comerciais. Até
o momento do fechamento desta edição, já estavam inscritos
mais de 200 animais de argola
e 40 trios de rústicos, de criadores de todo o Brasil.
No geral, a Expointer tem
este ano 4.932 animais entre
bovinos, ovinos, equinos, ca-

Julgamentos, cursos, leilões,
encontros técnicos e o
melhor da Carne Angus na
pista da Expointer 2014

prinos e pequenos animais. O
número é 12,3% menor que o
de 2013, que teve 5.625 exemplares. Para o coordenador do
Serviço de Exposições e Feiras
da Secretaria da Agricultura,
Honório Franco, vários fatores
determinaram a redução, entre
as quais o custo para trazer e
manter os animais e funcionários para cuidá-los durante a
feira.
Cursos
Seguindo a tradição, a Angus abre sua participação com
cursos para introdução ao julgamento da raça e para cabanheiros. Dias 28 e 29 de agosto
será promovida a 6ª edição do
Curso de Cabanheiro, com aulas
práticas e teóricas, ministradas pelos experientes técnicos e
criadores Átila Dornelles e Felipe Cassol. Já o Curso de Introdução ao Julgamento da Raça
Angus, destinado aos interessados em aprender os critérios de
julgamento da raça nas pistas
de exposições, está marcado

para o dia 5 de setembro, a partir das 9 horas.
Julgamentos
de Classificação
O técnico e selecionador de
Angus Flávio Montenegro Alves
(leia-se Cabanha Santo Antão,
no Alegrete, RS) será o jurado
deste ano. Com seu profundo
conhecimento técnico da raça,

liar a apresentação e a forma
com que os pequenos conduzem
os animais em pista. É a preparação do futuro.

Leilões e Feira
da Novilha
Nesta edição da Expointer
serão realizados dois leilões,
promovidos e chancelados pela
Angus: às 14h do dia 1º de setembro, na pista ‘J’ do parque,
acontece o Leilão da Nacional
de Rústicos, com oferta de animais que passaram pelo julgamento na parte da manhã; já
no dia 3, junto à festa de premiação da Expointer, será a vez
do retorno do Leilão Golden
Angus, evento que torna a ser
realizado durante a Expointer,
oportunizando a todos os expositores a venda de seus animais
de elite que passaram pela pista
de julgamento.
A VII Feira da Novilha Analiando larga experiência de gus, evento tradicional que intecampo e uma postura irretocá- gra a X Feira de Novilhas Selevel, seu julgamento promete ser cionadas, realizado pela Angus
uma verdadeira aula de seleção. e seu Programa Carne Angus
Ele já julgou Angus na Expoin- Certificada, em parceria com a
ter 2010, e diz que é uma gran- Farsul e Santa Úrsula Remates,
de honraria receber um convite com oferta de 600 animais, será
como esse novamente. “Julgar o realizada no dia 4 de setembro,
trabalho de vários cabanheiros na pista “J” do parque, a partir
que estão ali prá vencer, real- das 18 horas.
mente é uma responsabilidade
Em pista novilhas Angus
enorme, numa missão que não é selecionadas, puras controlanada fácil. O bom é que quan- das (CA e AD) e definidas, e a
do termine o julgamento, todos expectativa é da manutenção
os criadores vejam o campeão da valorização acima da média,
como um animal que gostariam como nos últimos anos.
de ter em suas propriedades”,
Conforme Fábio Medeiros,
avalia Flávio.
gerente do Programa Carne
As atividades na pista de Angus, a feira cumpre com seu
julgamento iniciam no dia 1º papel comercial, apostando na
de setembro, quando acontece- apresentação de lotes com anirá a VII Exposição Nacional mais com padrão diferenciado
dos Rústicos - principal mostra para fomentar a raça Angus e
de animais rústicos da raça no suas cruzas e qualificar cada
Brasil- com julgamento na par- vez mais os rebanhos comerte da manhã. No dia seguinte, ciais. “Em função da qualidaos animais de argola entram de do gado e da revisão prévia
em pista para o show. As fême- teremos um evento diferenciaas abrem a pista no dia 2, e na do, proporcionando excelentes
manhã do dia 3, os machos en- oportunidades de negócios para
cerrarão a participação dos ani- compradores e vendedores”,
mais nos julgamentos da raça.
garante.
Paralelamente ao julgamento de machos, será promovido
Almoço com os
o Campeonato Angus Mirim,
Presidentes de Núcleos
voltado para o público infantoConvocados pelo diretor
juvenil, com o objetivo de ava- de Núcleos da Associação,

Angus@newS
Léo Warszawsky, os presidentes de Núcleos aproveitarão a
Expointer para uma reuniãoalmoço, quando discutirão as
diretrizes e demandas dos núcleos em relação à entidade,
a programação de eventos de
primavera, entre outros assuntos.
Workshop
para Técnicos
Com o objetivo de agregar
conhecimento ao seu corpo
técnico e oportunizar um en-

EXPOSIÇÕES

contro com a diretoria, a fim
de proporcionar um ambiente
de crescimento, a Associação
Brasileira de Angus convocou
seu Corpo Técnico para um
Workshop que irá ocorrer na
tarde do dia 4 de setembro. Na
oportunidade, serão apresentadas ao Corpo Técnico algumas
palestras sobre as tendências
atuais do agronegócio, fomento à raça Angus, de cunho motivacional e alinhamento das
percepções existentes quando
se trabalha buscando o apri-

moramento da raça.
Vitrine da Carne
Pelo sexto ano consecutivo,
a Angus participará da Vitrine da Carne Gaúcha, no Pavilhão Internacional. A ação é
promovida pela Federação de
Agricultura do Rio Grande do
Sul (Farsul), em parceria com
os programas de carne de qualidade do RS. Serão realizadas
sessões de desossa e degustação
com apresentações técnicas sobre a carne Angus.

Expo Prado 2014 será
no início de Setembro
A 109ª Exposição Internacional de Gado e Mostra Agro Industrial e Comercial, ou simplesmente
Expo Prado 2014, se realizará de 3 a 14 de Setembro em Montevidéu, Uruguai. Na mostra de Angus, o
jurado é o argentino Norman Catto. O julgamento de
classificação de fêmeas está agendado para a manhã
e tarde do dia 11 de Setembro. Já o julgamento de
machos será no dia 12/09, também na pista central.
Tanto a entrega de prêmios será na noite do dia 12,
quando também se realiza o Remate Angus da Expo
Prado.
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Ranqueadas
EXPOSIÇÃO

DATA

LOCAL

39ª Expoguá

08 a 17 agosto

Guarapuava/PR

37ª Expointer

30 ago a 07 set

Esteio/RS

Expo Primavera Uruguaiana

01 a 05 outubro

Uruguaiana/RS

Expofeira de Dom Pedrito

01 a 26 outubro

Dom Pedrito/RS

63º Feapec-Cachoeira do Sul

04 outubro

Cachoeira do Sul/RS

9ª Exposição Angus Pelotas

07 e 08 outubro

Pelotas/RS

Expofeira de Bagé

11 e 12 outubro

Bagé/RS

72ª Exposição Agrop. Alegrete

10 a 16 outubro

Alegrete/RS

Expo Lages

14 a 19 outubro

Lages/SC

Expofeira de Livramento

17 outubro

Santana do Livramento

48ª Expo São Francisco Assis

22 a 24 outubro

São F. de Assis/RS

4ª Expo Agrop. Manoel Vianna

25 a 28 outubro

Manoel Vianna/RS

Expofeira Sta. Vitória do Palmar

30 e 31 outubro

Santa Vitória do Palmar

35ª Expovel

06 a 16 novembro

Cascavel/PR

Expofeira de Rio Grande

13 e 14 novembro

Rio Grande/RS
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Touro x sêmen: critérios na escolha?

Por Marcelo
Maronna Dias

M

ais uma primavera
aproxima-se e com
ela as feiras e exposições que apresentam
uma oferta de touros Angus
de muita qualidade no Rio
Grande do Sul. Com ela, uma
nova temporada de parições
e monta onde temos que escolher touros e sêmen a serem utiizados nos programas
reprodutivos.
Quando escolhemos reprodutores, sem dúvida, o
fenótipo assume destacada
importância, pois ao escolher
um touro evidentemente que
os aspectos físicos são importantes na tomada de deci-

são. No entanto, devemos estar preparados para analisar
alguns detalhes importantes
como: relatórios de desempenho destes animais pelas
DEP´s dentro do rebanho de
origem (por ex., PROMEBO), pedigrees (famílias),
critérios de seleção, manejo
de criação (tipo de campo),
enfim ferramentas que nos
ajudem na escolha de animais realmente melhoradores. Sabendo que o fenótipo é
importante, temos que estar
preparados para avaliar características relevantes como
estrutura corporal, arqueamento de costelas, profundidade, musculatura no posterior e não gordura e estado
muitas vezes extremados que
saltam a frente na escolha de
touros. Neste sentido, o colega Fernando Veloso foi muito
feliz ao abordar este assunto em seu artigo publicado
na revista “AG A Revista do
Criador” na edição de julho,
onde explica muito bem as

“armadilhas” da obesidade
nos touros excessivamente
preparados.
Se escolher touros é uma
tarefa difícil, o que dizer sobre a escolha do sêmen? Obedecendo o mesmo critério
que falamos anteriormente,
o aconselhável sempre será
analisar o maior número de
informações possíveis para
minimizar os erros. Diante
disto, nos parece claro que os
animais provados com prova
de progênie, ou seja, DEP´s
que espelham o desempenho
dos filhos e filhas destes touros nos dão maior segurança na escolha diminuindo as
margens de erro. Pelo contrário, ao escolher sêmen por
foto de catálogo sem analisar números é o mesmo que
comprar um touro em remate por beleza.
Com isto, não queremos
dizer que um touro não deva
ser fenotipicamente destacado, muito antes pelo contrário, os reprodutores devem

ter características raciais
impecáveis, desenvolvimento
e aspectos inerentes de “macho”, mas os números devem
estar aliados no contexto. A
equipe de gado de corte da
CRI nos Estados Unidos, por
exemplo, ao recrutar touros
analisa as famílias, as mães,
os números, os acasalamentos, o DNA, mas não abre
mão do fenótipo do indivíduo. Acreditamos que uma
equipe que selecionou touros
como Final Answer, Traveler
004, Net Worth, Bismarck,
entre outros esteja no caminho certo.
Quando falamos em touros provados, como estes, que
são oriundos de um processo
criterioso de seleção, a foto
não pode ser fator decisivo
na escolha. No entanto, vale
destacar que além de números, a acurácia das provas
deve ser levada em consideração e temos que saber
diferenciar touros com alta
acurácia de touros jovens.

Quando a escolha recair sobre touros jovens com baixa
acurácia (baixa confiabilidade), indica-se não utilizar
mais que 30% destes touros
no esmo rebanho, pois quando a prova é de um touro jovem, a mesma pode mudar
com o nascimento de mais
filhos nas próximas gerações.
Sempre que analisarmos
provas de progênie, devemos
comparar animais de mesma raça, pois as diferenças
existem e é sempre válido
lembrar que o Angus e o Red
Angus são distintos nas provas americanas.
Esperamos que todos tenham escolhas felizes nesta
nova temporada reprodutiva
que aproxima-se e nós da CRI
estaremos sempre ao lado
dos criadores para auxiliar e
orientar no que for possível
neste contínuo exercício de
aprendizado para todos nós.
Médico veterinário Supervisor da
CRI Genética Brasil no RS/SC.

INFORME

JBS passa a premiar em
Campo Grande e Lins
A nova tabela bonifica os
animais que atendem às exigências do Programa Carne
Angus Certificada, da Associação Brasileira de Angus.
As plantas frigoríficas do
JBS de Campo Grande, MS
(Campo Grande 2) e Lins,
SP, já participam do novo
programa de premiação da
empresa para animais da
raça Angus. Parte integrante
do programa ‘No Ponto’, do
JBS, a nova tabela premia
com valor adicional por arroba cada animal para abate que atenda às exigências

do Programa Carne Angus
Certificada, principal programa de certificação de carne
de qualidade da pecuária de
corte nacional.
Segundo o JBS, a meta
é abater cerca de 1.000 animais certificados por semana
na planta de Campo Grande
até o fim do ano e expandir
a bonificação para outras
plantas da companhia no
Centro-Oeste.
Fabio Medeiros, Gerente
Nacional do Programa Carne Angus Certificada ressalta a importância da nova

premiação: “É um avanço
importante no programa Boi
no Ponto da JBS. O incentivo
adicional de R$ 1/@ torna os
animais Angus os mais valorizados na JBS, a exemplo
dos demais parceiros do Programa”, diz o gerente.
Reynaldo Salvador, diretor do Programa Carne
Angus Certificada, avalia a
iniciativa como mais um passo na parceria positiva entre
a Associação Brasileira de
Angus e o JBS. O programa
de certificação da entidade
já conta com certificadores

acompanhando o processo
produtivo desde o curral até
o abate, desossa e embalagem da carne nas unidades.
“Esta nova tabela faz
parte do retorno que o Programa e seu parceiro da indústria dão ao produtor que
investe em genética Angus
para a geração de animais
que atentam aos parâmetros
produtivos exigidos pela indústria, oferecendo carne de
qualidade superior aos consumidores”, explica Salvador. “É um ciclo virtuoso, que
integra toda a cadeia produ-

tiva”, acrescenta.
No Programa Carne Angus Certificada, todo o processo industrial - desde o
abate e a tipificação das carcaças até a embalagem final
do produto - é acompanhado
pelos técnicos da Associação Brasileira de Angus e
auditado pela Certificadora
Ausmeat, que confere reconhecimento e credibilidade
internacional com a outorga
do selo de Certificação Ausqual. Para mais informações
sobre o Programa, acesse
www.carneangus.org.br.
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Núcleo de Bagé quer interatividade

“Q

ueremos
buscar
junto à Associação
Brasileira de Angus
uma parceria mais intensa,
pois entendemos que assim os
núcleos passariam a ser um
braço da Angus, uma célula da
Associação, e é nesse sentido
que queremos trabalhar em
2014 e 2015”, sai dizendo o
atual presidente do Núcleo de
Criadores de Angus de Bagé,
sediado em Bagé, RS, o pecuarista e chefe adjunto de administração da Embrapa Pecuária Sul, técnico e selecionador
de Angus Roberto Silveira
Collares. Titular da Fazenda
Pé da Serra, em Bagé, ele propõe uma maior participação
dos núcleos, especialmente na
formulação das políticas de
desenvolvimento da raça.
Fundado há quase 20 anos
com o objetivo de promover a
criação da Angus na região,
onde então predominavam outras raças, o núcleo bageense
quer buscar uma maior interatividade com a Angus, com a
Associação Nacional de Criadores – Herd Book Collares, e
com outros núcleos de criadores de Angus. ”Pensamos que
cada diretoria que passa por
essa associação tem que dar
sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento do
Angus, contando com o trabalho de seus núcleos”, enfatiza
Roberto Collares, que concedeu uma interessante entrevista para esta edição do Jornal
Angus@newS, onde o Núcleo
de Bagé é o destaque desta
nova seção “Núcleos”.
O dirigente acredita que
tem como missão essa aproximação, essa maior participação, uma interação entre o
núcleo que dirige com a Associação Brasileira de Angus. E
ele conta com o apoio de sua
diretoria, com a qual inclusive já discutiu o assunto e teve
ampla aprovação.
Na opinião de Roberto
Collares, para desenvolver a
raça, promover a raça e o desenvolvimento do sistema de
produção, não só da raça em
si, mas de todos os componentes da produção, como as
pastagens, as questões de sa-

nidade e para que os núcleos
possam contribuir nesse sentido, precisam de um foco.
“Já conversei sobre isso
com o Paulo Marques, nosso presidente, e com o vicepresidente, Marco Costa, na
busca de uma parceria maior,
uma intensidade maior de
troca e de participação entre
os núcleos, não só o de Bagé,
mas os núcleos de criadores

“Queremos nos reunir, para
que se possa conversar, discutir, analisar onde nós estamos
e principalmente onde queremos ir. Então acho que aí o
núcleo, como uma célula da
Angus, poderá dar uma contribuição enorme. E tenho certeza que esse feedback, essa
troca de experiências, de opiniões, as vezes até de críticas
e de sugestões, fará com que

Mostrar a genética, organizar
os remates, a parte comercial
e ter ações durante todo o ano
é o objetivo dos núcleos
no sentido de conhecer com
maior profundidade os objetivos da Associação para a raça.
Onde ela quer chegar, para que
possamos contribuir, ser um
elo a mais nesse trabalho fantástico que a Angus faz. Então
entendo que há necessidade de
maior apoio e integração da
Associação com os núcleos,
no sentido de passar para os
presidentes dos núcleos o que
ela espera deles, estabelecendo
metas claras, ações dos núcleos capazes de contribuir para
as ações maiores da nossa
Associação, em prol de nossa
raça”, comenta o dirigente,
acreditando que com isso os
núcleos, e por consequência
a própria entidade maior da
raça, vão se fortalecer.
Sem foco,
não há energia
Roberto Collares entende que hoje os núcleos estão
sem este foco, e isto nos tira
a energia para que possamos
contribuir mais. Às vezes ficamos mais preocupados em
organizar as exposições locais,
na região. Acho que não é só
isso. É um papel importante dos núcleos mostrar nossa
genética, organizar nossos remates, a parte comercial, mas
é importante que os núcleos,
para terem vida, para ter energia, possam ter ações durante
todo o ano, num somatório de
contribuições.

todos nós possamos crescer, e
esse com certeza é o objetivo
da Associação, objetivo dos
núcleos, mas precisa-se desse papel, dessa energia, desse
foco”, insiste o dirigente.
Novo paradigma
no criatório
O dirigente do Núcleo de
Bagé também destaca que
atualmente a região está passando por um novo paradigma
no sistema de criação da pecuária. Além de novas culturas
que passaram a ser cultivadas

na região, como as florestas de
eucaliptos e os parreirais, também entrou a soja. “A soja nesse momento em que a pesquisa
apresenta novas variedades,
novos cultivares e sementes
adaptadas a esse ecossistema
que temos aqui, por ser uma
leguminosa, permitiu que a melhora na nossa produtividade
de soja passando de 25 para
40 sacas por hectare, e alguns
produtores, com uso de melhor
tecnologia, consigam até mais.
Mas a grande vantagem da
soja, por ser uma leguminosa,
nos permite uma perfeita adaptação à pecuária de corte. A
soja que é plantada de meados
de outubro a abril, nos permite
que tenhamos no nosso inverno, bastante rigoroso, a nossa
pastagem, principalmente de
azevém, quando se planta imediatamente à colheita da soja.
Então há uma mudança muito grande nesse contexto em
que temos melhor alimentação
para o gado, melhor disponibilidade de alimentação e, como
a Angus se sobrepõe pela sua
rusticidade, sua adaptação, e
principalmente sua conversão
alimentar e qualidade da carne,
melhor alimentação significa
maior produtividade e produção de carne e de reprodutores.
Então a Angus na nossa região

tende a crescer ainda mais pelas respostas que dá aos sistemas de produção, especialmente quando se passa a ter uma
abundância de alimentação”,
descreve Collares.
A Angus, conforme o dirigente, tem uma característica
muito própria, pela qualidade
da sua carne, pelas características altamente positivas da
raça em si, e aqui na região da
Campanha do RS isso se destaca. “Bagé e municípios dessa região como Hulha Negra,
Candiota e Aceguá, são regiões mito propícias para a pecuária de corte a pecuária de
leite e a ovinocultura. Então
nessa região temos um criatório muito bom e evidentemente
que de uns 10 ou 15 anos para
cá, a Angus tem predominado,
tem tido um trabalho muito
intenso da Associação e dos
núcleos regionais, e ela tem
correspondido e está mais do
que pronta para essas respostas positivas”.
O dirigente do Núcleo bageense destaca o trabalho realizado pela gestão anterior,
que esteve a cargo do Dr. Alfredo da Cunha Pinheiro, “que
fez um trabalho muito bom e
excelentes melhorias na infraestrutura e no ambiente do
nosso núcleo.
Foto: Rodrigo Brandão

Marco Costa, o pesquisador da Embrapa Marcos Yokoo e Roberto Collares
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CooperAliança vai ampliar abates
zando e que são terceirizados,
informou o presidente da cooperativa, selecionador de Angus Edio Sander. “Já temos o
financiamento garantido, parte da obra já está contratada
e a previsão para a unidade
entrar em operação é no início
de 2016, com uma capacidade inicial para o abate de 40
CooperAliança, coope- cabeças/hora”, garantiu o dirativa de produtores de rigente.
Fundada em 2007, a CooGuarapuava, no Paraná,
PR, parceira do Programa perAliança conta atualmente
Carne Angus Certificada, ini- com 108 associados. 60% do
ciará ainda neste segundo se- projeto bovinos e 40% do promestre a construção de uma jeto ovinos. O volume atual de
nova planta frigorífica. A uni- abates, que são terceirizados,
dade se faz necessária devido é de aproximadamente 300
ao crescente volume de abates bovinos por semana e mais 80
que a cooperativa está reali- cordeiros. Dos bovinos, 45%

A

dos abates são de animais certificados dentro do Programa
Carne Angus, o que representa
aproximadamente 140 cabeças. De acordo com Sander,
todos os associados dentro do
projeto bovinos criam Angus,
em percentuais diferentes. “A
maioria cria para terminação
e tem em media um plantel em
torno de 400 cabeças em produção/terminação“.
O dirigente da moderna cooperativa destaca que o Angus
entrou na região de Guarapuava em 2005, e tem apresentado um bom crescimento. “Nos
últimos seis anos temos verificado o crescimento de 25%
no número de abates ao ano e
as perspectivas sinalizam que

Fotos: Divulgação

vários clientes começaram a
nos procurar pedindo a carne
de Angus e hoje mais de 60%
dos nossos clientes querem a
carne Angus”, destaca a veterinária da CooperAliança,
Marina Araujo Azevedo. Com
essa preferência, a produção
de carne certificada, em torno de 45%, ainda não supre
este percentual irá aumentar”, a demanda, que é atualmente
de 60%. “Os produtores hoje
projeta ele.
buscam o Angus não só pela
referência de mercado em reDemanda aquecida
A certificação de animais lação à qualidade da carne,
dentro do Programa Carne mas também pela resposta
Angus em Guarapuava iniciou que o Angus dá em relação à
em 2012, quando a cooperati- produção, bom desempenho,
va começou a apresentar aos desenvolvimento, rusticidade
seus clientes a carne e a forma e acabamento para o abate”,
de certificação. “A partir daí, conclui Marina.

Cotripal projeta um futuro ainda melhor
A Cotripal, de Panambi,
RS, deverá ir além de sua atual loja certificada em 2015. A
cooperativa já está com a estrutura de desossa projetada
e todas as devidas licenças já
foram obtidas. A nova estrutura contempla as necessidades
atuais de produção: a desossa
de 100 animais dia, com embalagem a vácuo de todos os
cortes derivados das mesmas.
A previsão é que o início da
desossa já passe a ocorrer em
abril do próximo ano.
Primando pela qualidade
dos produtos e serviços oferecidos, o pessoal da Cotripal,
sob a liderança do presidente
Germano Döwic, é inquieto
quando o assunto é o melhoramento de seus produtos. Pensando em mais uma forma de
aprimorar e agregar excelência, a Cotripal desde 2013 é
uma das parceiras da Associação Brasileira de Angus, através do Programa Carne Angus
Certificada.
Com 3.430 associados, a
Cotripal se destaca em sua
região pela organização, qualidade e responsabilidade ambiental. Conforme Döwic, a
cooperativa viu no programa
da Angus características de
excelência e comprometimento com práticas que lhes eram

comuns. “Nossa parceria foi oficializada em
março de 2013, mas
os abates certificados
e a comercialização
iniciaram somente em
julho de 2013”, lembra
ele, que identifica uma
similaridade com os
m�étodos e objetivos da
Angus.
O gerente de indústria da Cotripal,
Roque Andreola, comenta que o frigorífico
da cooperativa aderiu
na década de 1990 ao
Programa Carne de Qualidade,
implementado pelo Governo
do Estado do Rio Grande do
Sul, que concedia créditos de
ICMS por ocasião do abate de
animais jovens e com boa conformação e bom acabamento.
“Iniciamos nesta época a tipificação das carcaças, remunerando-as pela qualidade. O
resultado foi gratificante, pois
passamos a abater praticamente só animais jovens e com
boa qualificação na carcaça,
melhorando a matéria prima
ofertada aos nossos clientes e
elevando o nível de remuneração dos nossos associados fornecedores”, diz.
Mais tarde, o programa sofreu algumas alterações, mas a

Cotripal continuou tipificando
as carcaças e remunerando-as
de acordo com a qualidade e
idade dos animais. No entanto, a cooperativa percebeu que
todo esse processo que, até
agora dava certo, começava a
não ser mais tão atraente para
os produtores. “Percebemos
que todos passaram a comercializar carcaças de animais
jovens e com boa qualidade,
não justificando mais a valoração tanto na compra como
na venda”, explica o gerente.
A virada para
tornar-se pioneira
Andreola explica que os associados fornecedores de animais investiram na melhoria

de seus planteis, e reivindicavam um plus na
comercialização destes
exemplares. Foi neste
momento que surgiu a
intenção de procurar a
Associação Brasileira
de Angus, pois a cooperativa já acompanhava
o trabalho da entidade na certificação de
carnes e tinha apreço,
identidade pelo que via.
“Fizemos a primeira
reunião na Expointer
de 2012 e, no ano seguinte, concretizamos a
parceria”, lembra o presidente.
A Angus certificou inicialmente uma das lojas da cooperativa para comercialização
de carne com osso. A estrutura de desossa não estava
preparada para maiores volumes. Com isso, a Cotripal foi
a primeira empresa a ter loja
certificada para comercializar
carne 100% Angus no Estado
do Rio Grande do Sul.
“Por não termos condições
de desossar volumes maiores
para incrementarmos nossas
vendas, trabalhamos com nossa loja certificada, mas está
sendo muito gratificante, pois
recebemos a visita diária de
clientes consumidores de ou-

tras cidades com o intuito de
comprar carne Angus Certificada. Sem falsa modéstia, somos referência em qualidade
de carnes em nossa região, aumentamos em 21,5% o volume de carnes comercializadas
neste primeiro ano de Certificação”, comemora Roque.
Neste primeiro ano de parceria, o xodó da loja é a carne
Angus Supreme. Roque afirma que a cooperativa tem um
ótimo retorno dos consumidores, que comentam satisfeitos
sobre a qualidade da carne.
“Obtivemos maior aproximação com nossos associados
fornecedores, atingimos maior
comprometimento entre fornecedor e indústria e retorno
monetário, que era o que eles
nos pleiteavam, além do retorno das sobras ao final do exercício fiscal proporcional ao volume comercializado”, explica.
A Cotripal conseguiu
oferecer um produto diferenciado com qualidade assegurada, agregar valor na
comercialização das carnes
Angus Certificada, melhorando rentabilidade e transferindo renda ao associado. Estão
aí objetivos do Programa
Carne Angus Certificada, que
coincidem com os objetivos
da cooperativa.
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Brasão do Pampa
ergue nova unidade
Fundada em 2001, em
São Gabriel, RS, a Brasão do
Pampa se caracteriza pela
produção e comercialização de suplementos minerais
adaptados ao bioma Pampa.
Fundada pelos irmãos Gustavo Laureano (médico veterinário) e Leandro Laureano (engenheiro agrônomo),
a Brasão do Pampa está em
plena expansão, erguendo
numa nova fábrica que deverá entrar em operação no
final de 2014. “Os produtos
Brasão do Pampa são formulados levando em consideração as exigências nutricionais
do Bioma Pampa, garantindo
mais fertilidade das vacas,
maior ganho de peso e conversão alimentar e novilhos
mais pesados e com melhor
acabamento de carcaça”, resume Gustavo Laureano.
A empresa produz suplementos minerais para gado
de corte, leite e equinos.
A linha de gado de corte
acompanha todas as fases
da produção, nas diferentes
estações do ano. “Possuímos uma linha completa de

rompidas; agora, com uma
capacidade de produção ampliada para 15 toneladas /
hora, este mercado poderá
ser retomado. E mais novidades virão em 2015”, anuncia.
“No Rio Grande do Sul a
pecuária passa por um momento de tecnificação. Como
suplementos para todos os na agricultura, onde há agritipos de criações. Buscamos cultura de precisão, estamos
auxiliar o produtor a obter indo para o caminho da pemelhores índices financei- cuária de precisão. Produzir
ros”, aponta Gustavo, que mais em menores áreas, mancompleta: “A nossa nova fá- tendo a qualidade e com o
brica será a concretização nosso grande diferencial que
de nossos sonhos. Procura- é a carne produzida a pasto.
mos e iremos implantar o Precisamos de terneiros mais
que há de mais moderno em pesados na desmama, novitermos de equipamentos e lhos mais jovens e com bom
rendimento e acabamento de
instalações”.
As obras da nova fábri- carcaça ao abate, fêmeas joca iniciaram em março de vens em reprodução com alta
2014 com a limpeza e terra- taxa de natalidade-desmama
plenagem do terreno e atu- e repetição de cria. Para isso,
almente está recebendo os obrigatoriamente, precisaequipamentos e alocando a mos de uma suplementação,
obra civil. “Queremos voltar seja ela energética, proteica
a exportar para o Uruguai, ou mineral para todo ciclo
onde encontramos o mesmo produtivo. Com toda esta
bioma. Nossas primeiras ex- conjuntura, a suplementação
portações foram realizadas mineral é indispensável”, exem 2012, mas foram inter- plica.

A perda de Luiz
Antônio Martins Bastos
Na manhã de 24 de junho
o setor perdeu o selecionador
de Angus e cavalos crioulos
Luiz Antônio Martins Bastos, proprietário da Estância Parayso, em Uruguaiana,
na Fronteira Oeste gaúcha.
“Uma pessoa especial, fora
do comum, um cavalheiro,
muito educado e de grande hospitalidade, que recebia a todos sempre com um
grande sorriso no rosto. Era
mesmo uma figura notável”,
descreveu o ex-presidente da
ABCCC José Antônio (Tunico) Marques Fagundes, ao
lamentar a morte do amigo
Luiz Antônio Martins Bastos.
Criador filiado à Associação
Brasileira de Angus, integrante de várias diretorias
da Associação Brasileira de

Criadores de Cavalos Crioulos
(Abccc), Luiz Antônio faleceu
aos 71 anos, em Porto Alegre,
RS.
Foi um dos grandes incentivadores da raça Crioula e um
dos crioulistas que impulsionaram o crescimento do cavalo
Crioulo em todos os pagos. Nasceu em 16 de abril de 1943, filho
de Luiz Martins Bastos e Niora

Ulrith Bastos e passou toda
a sua vida de estancieiro em
Uruguaiana. Era o mais velho
de cinco irmãos: Paulo Martins Bastos, Carlos Alberto
Martins Bastos, Jorge Martins Bastos e Maria Cristina
Bastos Fernandes. Casou-se
com Mirta Soccal Bastos e
teve quatro filhos: Luiz Martins Bastos Neto, Claudio
Martins Bastos, Francisco
Martins Bastos Sobrinho e
Maria Eduarda Bastos Gigena, e quatro netos.
Médico veterinário por
formação e pecuarista por
opção, era apaixonado pelo
campo. Tinha como maior tesouro sua família. Foi sepultado no Cemitério Municipal
de Uruguaiana em 25 de junho deste 2014.
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Sossego valoriza
genética e rusticidade
Fotos: Divulgação

Criadora da raça Angus
desde 1988, por opção de seu
proprietário, Luiz Pedro Duarte Escosteguy, a Cabanha
Sossego, de Santana do Livramento, RS, definiu no início
seu foco na otimização dos 4
pilares que considera fundamentais para seu o sucesso:
genética de primeiro nível,
sanidade, alimentação e bem
estar animal. A Sossego participa de remates em parceria
com outras cabanhas desde o
início dos anos 2000, sendo
que a partir do ano de 2012
vem consolidando o seu remate próprio juntamente com a
cabanha parceira Cambá-Pytá
e convidados, evento já marcado este ano, em sua terceira
edição, para o dia 11 de ou-

tubro de 2014 no Parque do
Sindicato Rural de Santana
do Livramento.
Para garantir os resultados
da cabanha, no que se refere
a genética, além do assessoramento do técnico da Angus
Luiz Walter Leal Ribeiro, a
principal parceria é com a Cabanha Cambá-Pytá, Cabanha
do Ano no Uruguai por cinco
edições consecutivas. É desse
criatório uruguaio que provém
parte do plantel da Sossego,
multiplicado através dos benefícios da Fertilização in Vitro
(FIV). A produção anual varia de 80 a 100 touros e 150
fêmeas ao ano.”São animais
destinados a suprir a demanda
de quem sabe a importância da
genética”, afirma Escosteguy.

Remate Surangus
A família Ojea Rullan promoveu em 27 de junho o seu
17º Remate Anual Surangus
– Cabanha La Juanita, em Roque Perez (Província de Buenos
Aires). O leilão ofertou 44 lotes,
sendo 16 touros Angus de pedigree, 23 fêmeas Angus de pedigree e 5 pacotes de embriões.
Para participar deste importante leilão de Angus, a Assessoria
Agropecuária viajou até a Argentina.
Com todas as vendas realizadas em menos de duas horas,
foram alcançados estes resultados (em Pesos argentinos):
Touros - Máximo $160.000
- Média $51.500; Vaquilhonas - Máximo 50% $140.000
- Média $50.111; Terneiras 1 Máximo 50% $75.000 - Média
$66.000; Terneiras 2 - Máximo
$30.000 - Média $22.428;
Embriões - Máximo $13.500 Média $8.452.
Os destaques da venda foram Surangus Sublime (filho
de SAV Brilliance nascido em
23/04/2013) vendido por 160

mil pesos (aprox. 16 mil dólares)
e 50% de Surangus Rita (filha
de OCC Headliner em mãe EXT
nascida de 08/08/2012) vendido por 140 mil pesos (aprox. 14
mil dólares).
A Fazenda São João, de
Cachoeira do Sul, RS, adquiriu
com orientação da Assessoria
Agropecuária o Lote 14, Surangus Blackbird 01744 (uma
filha de Ciclon Final Answer
em mãe Widespread). Esta fêmea foi escolhida em função
de sua conformação superior e
pelo fino. “O fenótipo destacado, o pelame curto e o pedigree
conhecido em produzir animais
com esta característica nos fizeram eleger este animal para trazer genética para programas de
cruzamento no Brasil”, afirmou
Dimas Rocha, da São João e sócio da Assessoria Agropecuária.
De acordo com Fernando Velloso, da Assessoria Agropecuária,
as doadoras vistas na Surangus
são de muito boa conformação,
com bom equilíbrio de musculosidade, estrutura e tamanho.

