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Nelore
A Associação de
Criadores de Nelore
do
Brasil
(ACNB) aproveitou a realização da
Feicorte, na capital
paulista, em junho, para a realização da assembléia geral,
no dia 21, e o 4º Encontro Nacional das Associações da raça, o ENAN, no dia 22.
Na assembléia, a diretoria prestou contas do exercício de 2005 e anunciou as principais diretrizes que a entidade vem adotando. O balanço foi apresentado por André
Locatelli, novo gerente da ACNB. A entidade está informatizando todas as atividades,
do menor ao mais complicado processo.
Na ocasião também foram eleitos
membros dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal da associação, integrados por nove
pecuaristas e, a cada dois anos, há a renovação de três nomes. Para o Conselho Deliberativo foram Nelson Frota, Orestes
Prata Tibery Júnior e Torres Homem Prata
Cunha. Com a morte de Antônio Florisvaldo Tarzan, Vilemondes Garcia Filho passou a ocupar o seu posto. Para o Conselho
Fiscal, Dorival Antônio Bianchi, João

ACNB está
pronta para
criar rede
nacional
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Aguiar Alvarez e Dráuzio Barreto. Na dança dos cargos, outra posse foi a de João Cariello de Moraes Filho em substituição a Fernando Botelho, que pediu demissão da tesouraria, por motivos particulares.
ELOS – No ENAN foram apresentadas minu-

tas de convênio e de ajuste estatutário. Elas
permitirão o repasse de recursos para as associações regionais, garantindo maior autonomia financeira às nove entidades coligadas à ACNB. Também foi apresentado o manual de identidade e uso da marca Nelore e
o termo de cessão do uso da marca, sem
ônus para as entidades.
A ACNB informou estar implantando
um cadastro nacional de criadores para que
as regionais possam acessar on line todos
as áreas trabalhadas, como, por exemplo,
ranking, Programa de Qualidade Nelore
Natural e leilões oficializados, entre outros.
“Nossa proposta para a gestão 2005-07 era
consolidar uma rede nacional de fomento e
divulgação do Nelore. Estamos prontos para concretizá-la”, diz Alice Ferreira, presidente da entidade.
VALECAMPI – O Núcleo de Neloristas das
Regiões do Vale do Paraíba e Campineira
(ValeCampi), participou da 4ª Feira de Pe-
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quenos e Grandes Animais e Implementos
Agrícolas (FeiCampo), realizada de 23 a 25
de junho, em Taubaté, SP, com julgamentos
de 70 animais, entre Nelore e Nelore Mocho.
O julgamento foi conjunto e conduzido por Roberto Vilhena, juiz da Associação
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ),
uma medida raramente adotada pelos selecionadores, que preferem avaliar o mocho
e o padrão separadamente. O melhor criador foi Marcos Pileggi, da Nelore Mocho
PLG, de Biritiba Mirim, SP; o melhor expositor, Cassiano Terra Simão, da Nelore Cass,
de Jacareí, SP.
Entre as fêmeas, a grande campeã foi
Abany 1 TE Monte Verde, de Jorge Sayed
Picciani. Entre os machos, o prêmio ficou
com Mistério GRAC JB, da seleção de João
Cruz Barrochelo.
Ambos foram apresentados por Cassiano Simão.
A próxima ação do Núcleo será a troca de diretoria, marcada para o final deste
mês de julho. Ela passará a ser encabeçada
por Aldo Rossetti, que sucederá a Heitor
Cunha. O ValeCampi também prepara, para os próximos meses, a realização de um
curso sobre morfologia e julgamento de
animais, nos moldes do que a ABCZ faz.
Será o primeiro exclusivo para os sócios
da entidade.
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Blonel

Limousin
A Agropecuária
3M, de Marilândia
do Sul, PR, apresentou na Feicorte
o seu Projeto Limflex, mostrando um
touro pronto para
uso a campo. Limflex é o nome que os norteamericanos deram para um animal cruzado Limousin-Angus. A Associação Brasileira de Criadores de Limousin obteve permissão para o
uso do nome e fez algumas alterações no projeto original. “Há cinco anos estamos em contato com esse tipo de animal e conseguimos fechar o ciclo”, diz Luiz Meneghel, da 3M.
O que o projeto Limflex propõe é preservar a conformação de carcaça do Limousin, o
maior trunfo da raça, e acertar a cobertura de
gordura, utilizando uma raça britânica (o Angus ou o Hereford), juntando a rusticidade de uma raça zebuína (Nelore, Brahman ou Guzerá).
“Cada criador vai ter o seu projeto
para chegar aos produtos Limflex”,
explica Pedro Nunes, da associação
dos criadores. Porém, para que um
animal ganhe o selo Limflex, deve
passar pelo aval da Embrapa Gado
de Corte, por meio do Geneplus, o
programa da entidade para a área
de melhoramento genético.
No dia 6 de junho, um abate
de 80 novilhas de 20 meses, no Frigorífico Independência, em Nova
Andradina, MS, apontou rendimento de 51,8% (195 kg), peso bruto
vivo de 376,5 kg. Segundo Liliana
Suguisawa, técnica responsável pelo avaliação do frigorífico, a análise
das carcaças ainda quentes apontou para o lote média 5,03 milímetros de espessura de gordura subcutânea, 60,58 cm2 de área de olho
de lombo e 3,97 kgf para a força de
cisalhamento, que vai em uma escala de 1 a 10 (de macia a dura).
Além da 3M, vários outros selecionadores de Limousin estão
com produtos Limflex, entre eles a
VPJ Pecuária, de Valdomiro Poliselli Júnior.

Projeto
Limflex foi
mostrado
na Feicorte
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A Associação Brasileira de Blonel
(ABB) expôs na
Fei-corte 21 animais de várias idades, 15 deles pertencentes à empresa Blonel.com (dos
sócios Eduardo Rocha Leão, Sérgio Malmegrim e Marcelo Kignel) e seis vindos da Fazenda São José, em Amparo (SP), de Fernando Lacerda de Camargo. O destaque foi o touro Desejo.Blonel.com, de 2,5 anos, que venceu a 1ª prova de ganho de peso Label Tropical, em 2005, e encontra-se em coleta na Sersia France.
Segundo Eduardo Rocha Leão, da ABB,
a Feicorte foi escolhida porque atrai pecuaristas de todo Brasil e outros países. Hoje, o
rebanho registrado é de aproximadamente
500 animais 5/8 e 100 puros sintéticos.
O grupo de 15 selecionadores foi recentemente fortelecido pela adesão de Ricardo
Wuerkert, proprietário da Fazenda Palmares,
em Amparo (SP), que adquiriu 200 fêmeas
formadoras da raça, parte delas produzidas
pelo criatório Blonel.com. Outra novidade:

Na Feicorte,
a 1a mostra
de animais
da raça
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em junho, concluida a 2ª Prova de Ganho de
Peso Blonel, conduzida na Estância Meirinhos, em Jacutinga (MG), e envolvendo 35
machos.

Hereford/Braford
Federação
Mercosul
se reúne
na Argentina

A Federação Braford do Mercosul
se reuniu em Corrientes, na Argentina, no dia 17 de junho, durante a 4ª
Exposição Nacional da raça no país vizinho. Além dos anfitriões, estiveram presentes ao encontro representantes do Uruguai, Paraguai e Brasil. Na
pauta, discussões sobre a atual situação do
status sanitário dos países-membros e o trânsito internacional de animais.
Fernando Lopa, presidente
da Associação Brasileira de Hereford e Braford, disse que há muitas informações desencontradas.
Por isso, encaminhou um ofício
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedindo
esclarecimentos sobre o posicionamento do Brasil com relação
aos dois pontos levantados. “Esperamos ter respostas sobre o comércio de animais vivos, embriões e sêmen”, diz Lopa.
Outro assunto apreciado foi
o lançamento de um catálogo
com os touros-tope da raça no
Mercosul. Mas a idéia inicial, que
também não é nova, seria o lançamento de um sumário. “Chegamos à conclusão de que ainda
não é o momento, pois os sumários dos quatro países não conversam entre si. Sumário único seria um projeto para três ou quatro
anos”, diz Lopa. Também foi proposta pelo Uruguai a fixação da
sede da entidade em um dos países-membros. E o representante
uruguaio ofereceu seu país para a
empreitada. Lopa disse que há
uma posição de consenso para a
aprovação do país vizinho.
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Búfalos
Criadores do Estado do Pará embarcaram para o Líbano, nos dias 12 e
13 de junho, o primeiro lote de búfalos vendidos vivos,
para serem abatidos nesse país do Oriente
Médio. Foram 600 animais, e um novo embarque, com o mesmo número de cabeças,
deve acontecer em julho ou agosto.
Segundo informações de João Rocha,
proprietário das Fazendas Paraíso 1 e 2, uma
localizada na ilha de Marajó e outra em
Abaetetuba, ambas no Estado, um dos fornecedores de animais, a exportação deve contribuir para a melhoria nas cotações do búfalo para abate no Pará. Rocha arrisca até o
percentual de valorização esperado: 21%.

Pará exporta
animais vivos
para abate
no Líbano

Bonsmara
Com mandato até
junho de 2008, foi
eleita, em 23 de junho, a nova diretoria da Associação
Brasileira de Criadores de Bonsmara, com sede em Presidente Prudente, SP. A
entidade reconduziu à presidência o criador
Rubens Forbes Alves de Lima. Nos demais
postos da direção, houve troca de funções, e
os novos nomes são os seguintes: Maria Lúcia
Pires de Abreu Pereira, vice-presidente; Fábio
Biscegli Jatene, na diretoria administrativa, e
José Carlos Delfim Miranda, na financeira. Integram ainda a executiva da associação José

Associação
elege diretoria
e tem sede
prudentina
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Roberto Puoli, como diretor técnico, Carlos
Klinkert Maluhy, diretor de desenvolvimento,
Clélia Brissac de Camargo Pacheco, de Marketing, e Vito Gaia Puoli, diretor de exposições e eventos.
O dia-a-dia da entidade é tocado por Célia Griosolia, que atende aos criadores da raça e demais interessados em informações na
av. Cel José Soares Marcondes, 871, conj. 52,
O telefone é o (18) 3223-5719, e o fax, o (18)
3221-6807.

Sindi
Festa do
Boi vai sediar
a mostra
nacional

A Associação Brasileira dos Criadores de Sindi (ABCSindi)
acertou
com com a Associação Norte-RioGrandense de Criadores (Anorc) a promoção de uma exposição nacional da raça integrada à programação da 44ª Festa do Boi. O evento, tradicional atração para todo o Nordeste e a
principal mostra pecuária do Rio Grande
do Norte, acontecerá no período de 14 a 24
de outubro, no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, localizado no km 13 da
BR 101, no município de Parnamirim, na
Grande Natal.
O Sindi tem muitos adeptos no Nordeste, graças à sua dupla aptidão (leite e carne),
é considerado um zebuíno dos mais rústicos
e com elevado índice de conversão alimentar. Essas características, segundo a associação nacional, fazem do Sindi uma raça das
mais indicadas para a produção nas condições adversas do semi-áerido nordestino.
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Simental
Com a premiação
recebida na Feicorte, em junho,
na capital paulista,
a Xapetuba Agropecuária, de José
Antônio da Silveira, com sede em Uberlândia, MG, sagrou-se
como melhor criador e expositor de Simental do País em 2006. Sua pontuação total como criador foi de 1.293 pontos; a de expositor foi de 1.253.
Thiago Silveira, filho de José Antônio,
ao receber os troféus do presidente da Associação Nacional dos Criadores de Simental e Simbrasil, Alan Fraga, informou que a
Xapetuba vai realizar, com convidados, o
primeiro leilão com sua marca, na capital
paulista, no dia 16 de agosto. O local escolhido é o Villa Country, na çgua Branca. A
Xapetuba, além do trabalho seletivo, também faz cruzamento industrial utilizando o
Simental sobre vacada Nelore, As fêmeas
resultantes são reservadas para receptoras
na central de transferência de embriões da
própria Xapetuba, também prestadora de
serviços para outros criadores.

Xapetuba
foi a melhor
da raça
em 2006

Morro Verde
Quem também comemorou bastante
os resultados obtidos na Feicorte, foi a Fazenda Morro Verde, de Araras, SP. A propriedade João Alves dos Santos começou a criar Simental em 2002, com base em linhagens européias e sul-africanas. Participou
pela primeira vez da mostra e, dos quatro
exemplares de sua propriedade, viu três
premiados.

