NOTAS
XII LEILÃO VIRTUAL CP CRV
LAGOA: MÉDIA DE R$ 20.512,50
As atividades do Centro de
Performance CRV Lagoa em 2018
foram encerradas no dia 8 de
dezembro com o XII Leilão Virtual
CP CRV Lagoa, transmitido ao vivo
pelo Canal do Boi para todo o
Brasil. O remate teve média geral
de R$ 20.512,50. Na raça Nelore,
Dodge de CV, de Carlos Viacava,
campeão e contratado pela CRV
Lagoa, teve 33% de sua posse
comercializada por R$ 30.000,00
para Dias Campos e Apolinário
Sociedade e Advogados. Na raça
Angus, S2 Priority 1735, segundo
colocado e também contratado pela
empresa, teve 50% de sua posse
comercializada por R$ 39.600,00.
O vendedor foi a Fazenda HJ e o
comprador foi Fernando Linhares
de Carvalho. Por fim, no Santa
Gertrudis, o campeão da prova,
Fogo da Mangabeira, que também
vai integrar a bateria da CRV
Lagoa, teve 50% de sua posse
comercializada por R$ 30.000,00.
A vendedora foi Gilza Calumby
Barreto da Cruz e o comprador foi
Fabiano José da Silva.
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PRIMEIROS FILHOS DE DECANO BMT
SE DESTACAM PELA CARCAÇA
A CRV Lagoa e o Grupo Mocho Brasil começam a colher os primeiros frutos
da parceria firmada em agosto deste ano. Em visita à Fazenda Santa Luiza,
em Bocaina (SP), o gerente de Contas Corte, Ricardo Abreu, conheceu
os primeiros filhos de Decano BMT (foto). “A produção chamou muito a
nossa atenção pela boa homogeneidade e característica de carcaça bem
proeminentes”, destaca. O diretor da BrasilcomZ, William Koury Filho,
lembra que “Decano foi campeão da PGP a pasto da Embrapa em 2015,
destacando-se por ser um touro de muito comprimento corporal, linha
dorso-lombar forte e umbigo funcional”.

PAINT ESTEVE EM
ENCONTRO SOBRE
CRIA E RECRIA
No dia 12 de novembro, o gerente
do PAINT e do CP CRV Lagoa,
Cassiano Pelle (foto), apresentou
a palestra “Eficiência produtiva
em rebanhos de cria”, durante
o Encontro Técnico Anual da
Nutrição Animal do Grupo Matsuda.
O evento, focado em pecuária de
corte (cria e recria), foi realizado
entre os dias 12 e 14 de novembro,
em Alvares Machado (SP). Além de
extensa programação de palestras,
foi realizada demonstração de
resultados no campo.
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INTERCORTE: DESTACAMOS SOLUÇÕES PARA
O REBANHO E RECEBEMOS O TOURO DE OURO
A CRV Lagoa marcou presença na última etapa de
2018 da InterCorte, realizada no World Trade Center,
em São Paulo (SP), entre os dias 21 e 23 de novembro.
Considerado o mais consistente da cadeia produtiva
da carne bovina brasileira, o evento reuniu uma série
de iniciativas em prol do desenvolvimento do setor.
Especialistas, expositores e produtores de todo o país
se encontraram para trocar informações para se obter
no Brasil uma carne bovina de qualidade, rentável e
que atenda todos os mercados.
Uma das patrocinadoras do evento, a CRV Lagoa
recebeu, em seu estande, em parceria com o Instituto
de Zootecnia (IZ), clientes, parceiros e amigos de todo
o Brasil para conhecerem as melhores soluções para
o rebanho.
“É sempre uma satisfação estarmos presentes
na InterCorte, onde mostramos a importância da
genética para incremento do sistema de produção
das fazendas. Além de recebermos nossos clientes,

Equipe da CRV Lagoa presente no evento
fizemos uma promoção especial, com um mega
combo de touros Nelore e Angus num custo-benefício
interessante, no auge da estação de monta. Quem
adquiriu as doses, ganhou uma faca personalizada
da CRV Lagoa”, explica Ricardo Abreu, gerente de
Contas Corte da empresa.
Um dos momentos mais importantes da InterCorte foi
a entrega do Touro de Ouro, premiação promovida
pela revista AG aos profissionais e empresas que
atuam nos mais variados segmentos e se destacaram
pela qualidade dos seus trabalhos ou produtos
perante o criador brasileiro. No total, 35 categorias
foram premiadas como as melhores da pecuária.
Pela nona vez, a CRV Lagoa conquistou o prêmio
na categoria Inseminação Artificial. O Touro de Ouro
foi entregue ao diretor-presidente da CRV Lagoa,
Luis Adriano Teixeira, que destacou a importância
da premiação como um termômetro dos clientes
avaliando o resultado das ações da empresa.

Eduardo Hoffman, diretor da Revista Rural, entrega
o Touro de Ouro para Luis Adriano Teixeira

Luis Adriano agradeceu ao público pelo
reconhecimento durante todos esses anos de
pesquisa. “Reassumimos o nosso compromisso de
continuar trabalhando para atender às necessidades
de nossos clientes para que possam gerenciar o
seu rebanho de maneira inteligente, potencializando
os seus negócios”, destaca. “Com as atualizações e
foco no crescimento e aprimoramento de produtos,
realmente alcançamos o objetivo de melhoria do
rebanho dos nossos clientes”, completa.
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CONFIRA OS RESULTADOS
DO CP CRV LAGOA 2018
A CRV Lagoa divulgou os resultados das provas de 2018 do Centro de
Performance. Mais de 500 animais das raças Angus, Nelore, Senepol
e Santa Gertrudis foram avaliados nas características de ganho
de peso, conformação, precocidade de terminação, musculatura,
umbigo, temperamento, tipo, AOL (área de olho de lombo), espessura
de gordura subcutânea, marmoreio e eficiência alimentar. Confira:
ANGUS
O campeão foi Ronie FIV919 da Fumaça, filho de BR Columbus 426
com a vaca Fábula da Fumaça TE280, que é filha de GMRA El Gran
Canyon 753. Em segundo lugar, contratado para nossa bateria, ficou
S2 Priority 1735 S2 13036, cujo pai é S2 Gar Integrity 13036 Worth
4200 e a mãe, S2 Traveler 5853 13014 Priority 7283, filha de SAV
Priority 7283. O terceiro colocado foi Rana SJ TE289 Espeto Dakota
6020, filho de Mohnen South Dakota 402 com a vaca Espinilho 6020,
que é filha de Doble Hache 33 Oriental TE.
NELORE
Na raça Nelore, 34 animais foram avaliados, com destaque para
Dodge de CV e Pyatã da Di Genio, primeiro e terceiro colocados,
respectivamente. Ambos foram contratados para a bateria da raça
na CRV Lagoa. Dodge de CV (Nelore Mocho), chamou atenção
pelo ganho médio diário (GMD), com 1,657 kg; índice CP de 13,9516;
marmoreio de 2,07%; e peso final de 510 kg. É filho de Zum de CV,
da bateria da CRV Lagoa, que é PO/CEIP pelo PAINT, com Tebaida
de CV (Backup).
Já Pyatã da Di Genio teve excelente resultado no peso médio diário
(GMD), com 1,784 kg, chegando a 542 kg no final da prova. Seu índice
CP foi de 10,4819. O touro é filho de Golden da Di Genio com Marea
da Di Genio (Fricks SJ Cocal).

Mais de 500 animais
das raças Angus, Nelore,
Senepol e Santa Gertrudis
foram avaliados

Dodge de CV foi o campeão do CP da raça Nelore
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Segundo Caio Tristão, gerente
de produto Corte Zebu, a
metodologia de seleção do CP
CRV Lagoa avalia ganho de
peso e qualidade de carcaça,
utilizando
ultrassonografia
e
GrowSafe para mensurar o CAR
(Consumo Alimentar Residual).
“No final da edição de 2018,
nos sentimos realizados com a
escolha destes dois animais que,
além de se destacarem em todas
as características mensuradas,
primam pelo equilíbrio de carcaça
e toda a sua funcionalidade, no
que toca a aparelho locomotor,
aparelho reprodutivo e qualidade
de carcaça”, ressalta.
SENEPOL
Da raça Senepol, foram avaliados
446 animais, sendo 332 machos
e 114 fêmeas. Os destaques foram
MATA646 FIV Capitão, do Senepol
da Mata, primeiro colocado, e
Ipirá Soledade FIV, da Senepol
Soledade, na segunda colocação,
ambos contratados pela CRV
Lagoa. Cristiano Leal, gerente de
produto Corte Europeu, explica
que MATA646 teve um dos
maiores índices CP da história,
com 17,2 pontos.
É positivo para todas as
características de importância
econômica,
em
especial
peso, GMD e, principalmente,
conformação frigorífica, pois
o mercado de carne busca
animais com carcaças maiores. O
reprodutor é filho de El Jimador
da Mata com Tropicana 277 da
G63 (Nocona). “É interessante
notar que El Jimador foi o grande
campeão do CP CRV Lagoa 2014,
com destaque para todas as
características de desempenho
e, em especial peso final, GMD,
CE e AOL. O resultado do CP de
2018 prova que MATA646 herdou
as mesmas características do pai”,

MATA 646 teve um dos maiores índices CP da história (17,2 pontos)
ressalta Cristiano, lembrando que
El Jimador tem sêmen disponível
na CRV Lagoa.
Já Ipirá Soledade FIV é filho de
CH Profit 10J com Sue Soledade
(CN5480 Hercules). O reprodutor é
extremamente equilibrado, pois reúne
características de desempenho como
peso, GMD e AOL. “Ele possui CPM
adequado, com conformação,
precocidade e musculatura acima
da média, além de ser CAR
negativo”, completa o gerente.
SANTA GERTRUDIS
O campeão foi Fogo da Mangabeira
FIV, filho de Justus da Taquari (com

sêmen disponível na CRV Lagoa) e
Iris da CL (Pontal 2). O lote com 46
animais estava muito equilibrado,
o que demonstra que os criadores
escolheram os melhores para a
prova do CP.
Segundo Cristiano Leal, Fogo
da Mangabeira FIV expressa
características
para
uma
pecuária eficiente e também está
contratado para a bateria. “O
animal, que é mocho, se destaca
pelo excelente desempenho em
ganho de peso, peso, avaliações
de
ultrassonografia,
AOL,
espessura de gordura subcutânea
e CAR negativo, com quase 900
gramas”, explica.

FOGO DA MANGABEIRA também foi contratado pela CRV Lagoa
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HEREFORD E BRAFORD SERÃO AS PRIMEIRAS
RAÇAS AVALIADAS NO CP CRV LAGOA 2019
No início de 2019, o Centro de Performance CRV Lagoa
abrirá as inscrições para as provas das raças Hereford
e Braford. Considerado o maior e mais completo centro
de performance da pecuária brasileira, a estrutura, que
recentemente recebeu investimentos de R$ 1,5 milhão,
existe há 12 anos e já revelou diversos reprodutores de
destaque de várias raças.

entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2017, serão
recepcionados em Sertãozinho (SP), na sede da CRV
Lagoa, entre os dias 11 e 15 de fevereiro.

Dentre as provas do CP oferecidas aos produtores,
destacam-se a avaliação genética dos animais com
aval da CRV Lagoa; prova de Eficiência Alimentar;
identificação dos melhores animais; comparação dos
animais com os reprodutores de outros rebanhos;
confinamento moderno, equipado com cochos
InterGado e GrowSafe e a possibilidade de ter o animal
contratado para comercializar sêmen pela CRV Lagoa.

Os animais de ambas as raças devem possuir registro
individual feito por Inspetor Técnico credenciado pela
ABHB.

O período de inscrições vai de 2 de janeiro a 11
de fevereiro. Os animais das duas raças, nascidos

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail
cp@crvlagoa.com.br ou pelo telefone (16) 2105-2231.

Para participar das provas, os animais da raça Braford
precisam de registro no CCG/PS e os Hereford devem
ser PO e PC.

O valor do investimento, incluindo a avaliação de
Eficiência Alimentar, é de R$ 3.030,00 por animal, já
com o frete, podendo ser divido em 6 parcelas de R$
505,00.
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PARCERIA OFERECE AO MERCADO
TOUROS PROVADOS DA RAÇA SENEPOL

Sempre oferecendo as melhores
tecnologias para o melhoramento
genético do rebanho, a CRV Lagoa
fechou uma parceria inédita com
criadores de Senepol do Clube
Arenas. Juntos, irão oferecer touros
provados ao mercado, sendo grande
opção para o cruzamento industrial,
que garante uma desmama mais
pesada, com segurança para o
produtor que busca evoluir com
animais avaliados.

deles registraram desempenho
superior, atestando que o Clube
Arenas possui animais não só de
beleza racial, mas que também
comprovam seu desempenho
através de avaliação.

Há mais de 10 anos participando de
provas de desempenho, o grupo
de selecionadores se uniu à CRV
Lagoa no projeto Touro Provado,
que tem como objetivo oferecer aos
produtores que querem fazer uma
pecuária de ciclo curto e produzir
super bezerros, reprodutores 100%
taurinos, rústicos e com eficiência
comprovada no CP CRV Lagoa.

Isso confirma o papel da avaliação ao
longo de 10 anos, revelando várias
fêmeas como Elite e Superior das
principais características buscadas,
que é peso somado à conformação,
precocidade e musculatura (CPM).
“Com essas famílias oriundas do
Clube Arenas, conseguimos produzir
animais que vão de encontro às
características de precocidade,
desempenho e adaptação, um
pacote completo de eficiência na
produção de carne”, ressalta.

O gerente de produto Corte
Europeu da CRV Lagoa, Cristiano
Leal, explica que na última década
percebeu-se que, ao avaliar os
animais para as 12 características
de importância econômica, vários

Leal destaca o touro Hotu Soledade,
número 1 para peso a desmama
e peso ao ano do sumário do
Geneplus e da Associação Brasileira
dos Criadores de Bovinos Senepol.

Para Ricardo Pereira Carneiro,
da Senepol Soledade, o projeto
Touro Provado é o certificado que
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o Clube Arenas precisava, já que
é o resultado da parceria com uma
empresa multinacional presente
em mais de 100 países. “Além da
venda de sêmen, a CRV Lagoa
vai utilizar aqueles touros que ela
mesmo avalia, proporcionando ao
criador a oportunidade de ter um
produto diferenciado”, ressalta.
Para Carneiro, a primeira etapa do
processo é a melhoria do rebanho.
Logo em seguida, a ideia é levar
ao produtor a oportunidade de se
autofinanciar para fazer um projeto
de melhoramento, cujo objetivo
maior é trazer a pecuária de 44
meses para os 15 meses.
“O Senepol nos mostrou que é
uma raça eficiente em velocidade
de ganho de peso e terminação
de carcaça. Também é importante
ressaltar que nós confiamos muito
na adaptação da raça e temos a
certeza que os touros vão produzir
mais bezerros e com muita
qualidade”, conclui Cristiano Leal.
Saiba mais sobre o projeto no site
www.senepolprovados.com.br.

PAINT

PAINT CRESCE EM 2018 E
PREPARA MAIS NOVIDADES
PARA 2019
O ano de 2018 foi muito positivo para o PAINT. O programa de
melhoramento genético da CRV Lagoa registrou aumento no número
de parceiros e crescimento no número de matrizes e de avaliações de
desmama e sobreano realizados durante o ano – motivos mais que
suficientes para comemorar.
Atualmente, o PAINT conta com 78 parceiros – crescimento de quase
10% em relação ao ano anterior. O número de matrizes subiu de 54.899
para 60.018, registrando aumento de 10%. Já o número de avaliações
de desmama e sobreano realizados foram 78.000, ante os 64.821 de
2017, o que representa 20% de crescimento. O programa também
chegou a mais um estado brasileiro: Paraná.

Atualmente, o PAINT
conta com 78 parceiros
– crescimento de quase
10% em relação ao ano
anterior

Para Cesar Franzon, gerente de Inovação e Rebanho da CRV Lagoa, o
PAINT alcançou um crescimento orgânico muito interessante neste ano.
“Podemos observar um ganho genético significativo, comprovando a
gradual escala de desenvolvimento do programa”, ressalta.
Segundo Carlos Lyra, da Fazenda São José, de Ji-Paraná (RO),
parceiro do programa há oito anos, 2018 foi o ano onde os resultados
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foram ainda mais expressivos. Ele
conta que, neste ano, dois de seus
animais apareceram no ranking do
PAINT: um macho, na 9ª colocação,
e uma fêmea, no 19° lugar.
Lyra
também
explica
que
disponibilizou um touro com maior
ganho de peso no CP CRV Lagoa
para o Leilão PAINT, com mais de
2 kg de GMD, no sobreano, com a
maior uniformidade nas desmamas,
fruto de um acasalamento bem
feito. “O PAINT nos forçou a
melhorar as estratégias da fazenda,
nos “pressionando” a bater metas,
o que acabou nos ajudando na
gestão da propriedade. Hoje,
temos os números da fazenda na
mão. Antes, isso não era possível”,
destaca.
O pecuarista ainda ressalta que a
utilização do programa provocou o
que ele chama de efeito dominó:
uma melhora em suas matrizes,
fazendo uma desmama mais
pesada e com maior GMD da
recria, tendo maior resposta na
nutrição. O resultado disso foi o

abate dos animais mais jovens e
mais pesados.
Cassiano Pelle, gerente do PAINT
e do CP CRV Lagoa, explica que,
em 2018, a empresa realizou
a primeira edição do Leilão
PAINT no formato presencial, em
Sertãozinho (SP), com todos os
animais no recinto. O remate foi um
grande sucesso, com aumento do
número de animais participantes e
crescimento no preço médio dos
touros comercializados.
Ainda sobre o ano, Cassiano explica
que, pela primeira vez, animais
certificados pelo PAINT, ou seja,
portadores de CEIP, participaram da
prova de eficiência alimentar no CP
CRV Lagoa. “Nosso objetivo com
este trabalho é formar um banco
de dados para esta característica e,
no futuro, gerar informações para o
mercado”, ressalta.
Segundo Cesar, o PAINT continuará
crescendo nos próximos anos, de
forma ordenada, buscando sempre
o maior ganho genético, efetuando
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um acompanhamento ainda mais
próximo com os seus técnicos
focados na eficiência e resultado
para os parceiros.
“Estamos
trabalhando
em
tecnologias
inovadoras
para
aprimorarmos ainda mais os
resultados da avaliação genômica
do PAINT, conferindo maior
confiabilidade para os nossos
parceiros, de forma a diminuirmos
o intervalo entre gerações,
garantindo o progresso genético,
destaca.
Lembrando
de
importantes
novidades que o PAINT implantou
em 2018, que foram apresentadas
aos parceiros durante a RAPP,
Cassiano espera que o próximo
ano seja ainda melhor, com muito
trabalho. “Nossos objetivos são
o de continuar o crescimento do
programa e a busca de novos
parceiros, além de seguir gerando
informações sérias e criteriosas,
que alavanquem os índices de
produtividade
dos
rebanhos
participantes”, conclui.

IFERT

POTENCIALIZE SEUS GANHOS
NA IATF COM TOUROS
DESTAQUES DO IFERT
Você sabia que é possível potencializar seus ganhos na IATF? O
IFERT, disponibilizado pela CRV Lagoa, é um índice determinado
por meio de avaliação estatística. Com ele, é possível predizer o
potencial de fertilidade de reprodutores de corte dentro de programas
de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Seus dados são
apresentados em faixas de fertilidade e a informação é mostrada na
forma de selos que indicam a fertilidade do touro na IATF.
Mas como é gerado o IFERT? A base de dados do programa conta com
814 reprodutores. Fatores ligados aos “lotes reprodutivos” são isolados,
a fim de avaliar apenas o “fator touro” dentro do resultado da IATF.
Todos os reprodutores pertencentes à base de dados são comparados
entre si (conectabilidade), com critérios estatísticos robustos, capazes
de ajustar o potencial de fertilidade de todos os reprodutores dentro
de uma única base de dados (contemporaneidade).
Os selos IFERT mostram em qual faixa de fertilidade o touro
se encontra. O touro só recebe o selo quando atinge uma alta
confiabilidade nos resultados de prenhez obtidos a campo, após
rigorosa análise estatística. Por meio dos selos, é possível direcionar
os touros a serem utilizados em cada lote reprodutivo, levando
em conta o potencial genético do reprodutor juntamente com seu
potencial de prenhez na IATF.

São várias vantagens em utilizar o IFERT como ferramenta de
escolha dos reprodutores:
Aumentar a segurança na escolha de reprodutores para programas
de IATF;

●

Aumentar a lucratividade das fazendas de cria; aumentar a taxa de
concepção;

●

Saiba mais e confira a
relação completa de
touros em nosso site:
www.crvlagoa.com.br

●

Incrementar o número de animais nascidos de IA;

●

Diminuir o número de fêmeas ressincronizadas;

Diminuir custo por prenhez de IATF e distribuir a utilização de touros
dentro dos lotes, considerando DEPs, pedigree, acasalamentos e
assegurando resultados de concepção aceitáveis.

●
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CLUBE VET LÍDER INDICA OS MELHORES
PROFISSIONAIS DO MERCADO PARA IATF
Em 2018, a CRV Lagoa criou o Clube Vet Líder, com
o intuito de disseminar, entre os profissionais que
atuam na IATF, conhecimento técnico relacionado
à reprodução bovina, tanto dos machos quanto das
fêmeas, contemplando, principalmente, os fatores
relacionados aos processos da inseminação artificial
por tempo fixo.
Dessa forma, a empresa oferece as melhores soluções
em conhecimento e eficiência para a reprodução
bovina, promovendo, assim, o melhoramento genético
e o aumento da eficiência no campo.
Os integrantes do Clube Vet Líder são empresas
e médicos veterinários com vasta experiência na
prestação de serviços da técnica, que buscam
continuamente atualizar seus conhecimentos na área
de reprodução animal, podendo compartilhar todas
as novidades com os pecuaristas. As empresas e
profissionais cadastrados atendem os estados de São

Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. São especialistas
capacitados para oferecer as melhores soluções em
conhecimento e eficiência para a reprodução bovina,
contribuindo para o melhoramento genético e o
aumento da eficiência no campo.
Fabio Frigoni, supervisor técnico de Serviços
da CRV Lagoa, explica que a iniciativa é uma
cooperação técnica entre os participantes, a Central
e os pesquisadores de renome que participam dos
encontros anuais.
“Ao chancelar estes prestadores de serviços de
IATF, oferecemos uma grande oportunidade para os
nossos clientes terem à sua escolha profissionais que
realmente trarão bons índices reprodutivos para as
suas fazendas”, ressalta.
Acesse o site da CRV Lagoa e confira a lista de
profissionais indicados: https://bit.ly/2D9vfDS.
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CONTRATAMOS VITORIOSO E KRISTOPHER
NO LEILOSHOPPING DA EMBRAPA
No dia 29 de setembro, a CRV Lagoa participou do
LeiloShopping de Touros Jovens Embrapa/AGCZ,
realizado na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio
de Goiás (GO).
Apoiadora do evento e parceira da Embrapa, a Central
contratou mais dois touros, Vitorioso SL Novo (Nelore
Pintado) e Kristopher da NGT (Tabapuã), para sua bateria.
Segundo o gerente de Contas Corte, Ricardo Abreu,
Vitorioso foi contratado por ter sido o campeão em
eficiência alimentar. Já Kristopher chamou a atenção
dos técnicos por ter sido o terceiro colocado na Prova
de Ganho de Peso, com um ganho médio diário acima
do normal.
Abreu explica que Kristopher também despertou
interesse pelo volume de musculatura na carcaça,
grande comprimento de costela – característica
relacionada à precocidade de acabamento, padrão
racial apresentado, tido como excepcional, e o
pedigree. “A linhagem paterna e materna foram
importantes em nossa decisão”, destaca.
Os animais se somarão a outros dois touros jovens,
Mandão JR (Nelore), que é Top 0,1% de MGTe na ANCP,
e Destemido FIV OB (Nelore Mocho), ambos também
contratados neste ano, que foram identificados na
prova de ganho de peso, realizada em abril, cujo
sêmen já está em comercialização. “A velocidade da
identificação e da democratização dessa genética é
um ponto fundamental. A genética não tem fronteiras

Equipe CRV Lagoa e parceiros no leilão

e as raças zebuínas são a base da produção de carne
brasileira”, explica.
Inicialmente, cada reprodutor deverá produzir pelo
menos 5.000 doses por estação de monta. Os bezerros
resultantes das IATF serão avaliados ao nascimento, na
desmama e ao sobreano nos diferentes programas de
melhoramento genético. “Se esses touros transmitirem
aos filhos, com elevada confiabilidade, tudo aquilo que
foi destaque na prova, eles se tornarão raçadores,
pois haverá a recompra e que muitos produtores vão
querer utilizar o sêmen deles”, ressalta Abreu.
Expectativas para 2019
De acordo com Caio Tristão, gerente de Corte Zebu
da CRV Lagoa, a empresa esteve atenta em 2018
às demandas do mercado e manteve a filosofia de
seleção, fazendo importantíssimas contratações
dentro do Nelore PO, objetivando o uso em rebanhos
registrados e comerciais.
“Focamos também naqueles pecuaristas que têm
rebanho comercial, mas não abrem mão de usar touros
registrados. Contratamos 55 touros novos, de diversos
programas de melhoramento genético, de importantes
criadores e selecionadores do nosso país. Para 2019,
manteremos essa mesma metodologia de trabalho
e, mais uma vez, agregaremos índices de produção
dentro dos mais diferentes programas. A expectativa é
muito boa, visto que já pudemos sentir o reflexo desse
posicionamento da bateria Corte Zebu nesse ano”,
conclui.
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CORTE

ANUALMENTE, CRV LAGOA BUSCA O
MELHOR DA GENÉTICA ANGUS NOS EUA
O departamento de Corte Europeu da CRV Lagoa
está sempre em busca de eficiência na produção
de bovinos. Dessa forma, foi buscar genética nos
Estados Unidos, um país que é referência quando se
trata da raça Angus.

Connealy Flat Rock

Segundo o gerente de produto Corte Europeu,
Cristiano Leal, o Brasil abate um boi inteiro,
suplementado a pasto ou terminado em confinamento,
com média entre 18 e 22 arrobas.
Para isso, é preciso ter animais extremamente
precoces e com velocidade de ganho de peso; dessa
forma, a empresa tem buscado esse produto nos EUA.
Mais de 70% do sêmen da raça Angus comercializado
no Brasil provém de genética norte-americana.
Todos os anos, a equipe técnica viaja aos EUA para
contratar os melhores reprodutores para a melhoria
da eficiência do rebanho nacional.
“Revisamos mais de 3.000 animais para pinçar os
reprodutores que realmente vão contribuir para o
nosso negócio, ou seja, animais de extremo ganho de
peso, porém com precocidade, que vão colocar uma
gordura de acabamento nas carcaças, para fazermos
um animal diferenciado”, ressalta Leal.
Entre os destaques recentemente contratados está
Connealy Flat Rock, um touro de 154 libras, top 1%,

Connealy Fortune

extremo para ganho de peso e top 5% para marmoreio,
com gordura extremamente positiva. Outro touro,
Cowman, é top 1% para peso, com gordura positiva e
pesando 160 libras ao ano.
O principal destaque é Connealy Fortune, o número 1
da safra norte-americana, com 180 libras de peso ao
ano. Trata-se de um touro de muito crescimento, com
gordura na média e top 4% para marmoreio.
É o animal mais completo da categoria, para o
produtor que busca colocar mais desempenho e fazer
uma carne com maior valor agregado com o fim de
atender o mercado da carne de qualidade.
Cristiano explica que estão trabalhando para manter
o mesmo biotipo que vai de encontro à necessidade
do produtor que, usando a genética da CRV Lagoa,
terá a certeza de conseguir fazer um animal muito
bem-acabado e eficiente, que não perde em ganho
de peso.
“Vamos conseguir colocar o peso que ele necessita
na carcaça, somado a um bom acabamento”, destaca.
Para o próximo ano, a equipe de corte tem nova
viagem marcada para os Estados Unidos, onde
continuará a sua busca pelos melhores reprodutores,
a fim de trazer a melhor genética para valorizar ainda
mais o rebanho brasileiro.

15 | REVISTA CRV LAGOA | DEZEMBRO DE 2018

CASES

CONSELHEIRA CONFIÁVEL: CASES ATESTAM
RESULTADOS DOS NOSSOS CLIENTES

GENÉTICA ADITIVA

FAZENDA BOQUEIRÃO

Há 38 anos atuando no mercado da pecuária seletiva e
cliente da CRV Lagoa desde 1999, a Genética Aditiva,
sediada em Terenos (MS), é um dos principais projetos
pecuários do Brasil.

Cliente da CRV Lagoa desde 2013, a Fazenda
Boqueirão, de Água Clara (MS) utiliza o sistema
semiextensivo e trabalha com ciclo completo. Metade
das vacas do rebanho foram inseminadas com Angus
para produção de animais precoces.

TERENOS - MS

ÁGUA CLARA – MS

A propriedade também é parceira de genética da
empresa, contribuindo com touros para a nossa bateria
Nelore, como REM Ameroz, REM Altoastral, REM
Empolgadho, REM Fantástico, REM Fox, REM Fuzil, REM
El Espanhol e REM States.
Eduardo Coelho, proprietário da Genética Aditiva, conta
que o negócio foi iniciado por seu pai, Hélio Coelho,
em 1980, começando a trabalhar com conceitos de
melhoramento genético a partir de 1991 ao entrar na
ANCP.
O titular conta que recentemente adquiriu 200
embriões através do programa CRV Lagoa Embryo,
que, em parceria com o Instituto de Zootecnia (IZ),
disponibiliza produtos de elevado valor genético, que
foram acasalados com touros da Genética Aditiva para
fazer o refrescamento do rebanho.
“Hoje, a Genética Aditiva é líder nos sumários da ANCP,
do Geneplus e do PMGZ. E somos líderes por termos
usado a tecnologia e acreditarmos no melhoramento
genético”, destaca. “É uma grande satisfação termos
touros na bateria e sermos parceiros da CRV Lagoa”,
conclui.
Confira: https://bit.ly/2QFQu7t

“Genética é tentar incluir em um animal o que há de
melhor. Não adianta investir no melhor sal, na melhor
vacina e no melhor pasto se o seu gado não responde
a isso. O Angus te responde a isso de uma maneira
formidável, nosso principal foco está no acabamento,
dando gordura e peso”, explica Kelver Pupim,
coordenador da propriedade. O gestor destaca que
a fazenda usa animais como Gunslinger, S2 Prime e
Capane Chumbo. “Como fazemos o ciclo completo, as
fêmeas, a partir desse ano, após a desmama vão ser
desafiadas acima de 12 meses de idade, e vamos entrar
com o Hooligan para emprenhar. Vamos tirar uma cria
e depois esses animais seguem para o confinamento”,
enfatiza.
“Hoje temos o resultado final de abate de animais,
utilizando essa mesma genética para produzir animais
que vão de encontro às necessidades do mercado. Eles
fazem animais com carcaças pesadas, com excelente
rendimento e cobertura de gordura”, destaca Cristiano
Leal, gerente de produto Corte Europeu da CRV Lagoa.
“Estamos muito satisfeitos com a parceria de longa
data com a CRV Lagoa”, conclui Pupim.
Confira: https://bit.ly/2B7A6TE
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