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A Genética em Destaque 

Esta poderia ser a frase de capa do nosso ABS News, pois estamos dando um 
enfoque muito especial às novidades e atualizações importantes que estão 
acontecendo. Nada mais pontual uma vez que a grande safra de inseminações 
do leite está iniciando e os preparativos para a nova estação de IATF já se 
inicia com a revisão das novidades para o corte.

Nas páginas seguintes vocês terão matérias sobre as novidades do sumário da 
ABCGIL/EMBRAPA e a atualização das provas da raça holandesa e jersey 
do sumário do último mês de abril. No corte além do relato do já tradicional 
Tour Corte 2014 temos os resultados e notícias da ExpoZebu. 

No GMS onde iremos avaliar e acasalar mais de 170 mil animais em 2014 
estamos retornando com a importante informação dos touros mais utilizados, 
o que sempre foi uma ferramenta importante para criadores que desejam ter 
uma boa indicação de bons touros.

Não deixe de ler sobre o nosso projeto Cornerstone Brasil e os caminhos que 
definimos que iremos tomar, iniciando pelo Girolando.

Nossos clientes demandam informações que não estão disponíveis e nós 
temos a missão de buscá-las.

Enfim, uma grande atualização sobre as novidades da genética, este 
importante componente do desempenho de seus animais. Boa leitura!

ABS News

Editorial

Márcio Nery
Diretor Geral ABS Pecplan
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DESTAQUES ABS PECPLAN

Sumário do teste de 
Progênie de touros do 
Gir leiteiro

Neste mês de maio saiu o resultado do Teste de Progênie 
da raça Gir leiteiro desenvolvido pela Embrapa e ABCGIL.

Há 29 anos estas instituições desenvolvem o teste de 
progênie, que identifica os touros com maior capacidade 
de transmissão de algumas características como leite, 
gordura, proteína e características fenotípicas.

por Fernando Rosa – Gerente de produto Leite Tropical
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TE de Brasília
DIAMANTE

TOURO Nº1 DA RAÇA 
DESTAQUE ABS PECPLAN!



 Touro Colocação PTA Leite (kg) Nº de Filhas
1 DIAMANTE 1 699 40

2 BELUR 7 565 32

3 FATOR 9 547 39

4 BRILHANTE 28 383 28

5 TCHECO 37 321 37

6 PERALTA 38 316 14

7 COLISEU 40 307 56

8 ENLEVO 51 258 22

9 PARAISO 58 241 52

10 CENARIO 63 226 32

11 BORIS 65 220 57

12 RAJKOT 74 191 63

13 LEITE DE PEDRA 83 177 36

14 DONALD 99 153 18

15 TEATRO 115 128 121

16 EVEREST 118 123 10

17 ZORRO 135 102 44

18 DON JUAN 154 58 19

19 CASTELO 179 11 59

20 ORIZ 182 6 44

21 DESTAQUE 183 6 27

22 UNIVERSO 184 6 98

DESTAQUES ABS PECPLAN

Nesta edição a ABS Pecplan obteve, mais uma vez, excelente resultado como pode ser visto abaixo:

Comentários de Klaus Hanser de Freitas – Gerente de Produto Leite América Latina
“O melhor touro da raça, não somente para leite mas para Índice ABS também. Isso significa que 
Diamante tem o maior equilíbrio entre extrema produção, ótima conformação e manejo. Outro ponto 
muito importante é que o novo líder do ranking transmite úberes rasos, ou seja, muito leite e úberes 
bem aderidos com +2,44 para profundidade de úbere.”

Número 1!

Além dos nossos 22 touros provados com 
disponibilidade de sêmen convencional e sexado, 
tivemos o touro Diamante de Brasília ranqueando 
como número 1 de leite.

Esta colocação contribuirá muito com a raça por 
oferecer nova opção de linhagem com touro com alta 
transmissão de leite resgatando, no caso do Diamante, 
linhagens do touro Meteoro (pai) e a Luziada (mãe), 
que possui lactação de 15.388 quilos de leite.

Touro: Diamante TE de Brasília

Filha: Grega

Filha: Grega (úbere)

Filha: Indiana

Filha: Banqueta



DESTAQUES ABS PECPLAN

Muito leite!

Belur - seu PTA aumentou para 565 kg. Filho da JUJU 
(lactação 12.227 kg). 

Novidade

Também tivemos novos touros que estavam em Teste de progênie e tiveram suas primeiras provas divulgadas, entre 
eles o nº 1 do Gir Leiteiro Mocho: Tcheco JMMA – Mocho número 1 da raça com PTA de 321 kg de leite

Comentários de Klaus Hanser de Freitas – Gerente de Produto Leite América Latina
“Simplesmente o melhor touro mocho do mercado e a consagração do criador José Mario Miranda Abdo como 
fornecedor de genética confiável, ele que vem se destacando em torneios leiteiros e julgamentos de conformação com 
vários animais de seu criatório apresentou seu primeiro touro muito bem provado. Isso é muito importante, pois outros 
touros de nossa bateria também deste criatório se destacam pela qualidade da progênie. Exemplo Tango JMMA que 
também é filho de Radar e tem várias filhas com expressiva produção de leite em torneio leiteiro.”

Fator de Kubera – seu PTA aumentou para 528 kg. 
1° filho em central com lactações acima de 10.000 kg 
tanto na linha alta quanto na linha baixa!

Brilhante Silvania – seu PTA aumentou para 383 kg, 
consolidando ainda mais a Nata como mãe de touros.

Filha: Ervilha

Tcheco JMMA

Filha: Jornada Silvania Pág. 6



DESTAQUES ABS PECPLAN

Enlevo da Silvania com PTA de 258 quilos consagrando ainda mais a Garba das Poções como mãe de touros e por alcançar lactação de 12.463 kg.

Comentários de Klaus Hanser de Freitas – Gerente de Produto Leite América Latina
“Filho de Teatro e um dos touros jovens mais utilizados da raça tanto no Gir Leiteiro como no Girolando provou e sua qualidade de úbere e temperamento se comprovaram. Enlevo se 

torna uma das melhores opções de touro provados para rebanhos comerciais e para produzir animais de ótima conformação da raça. Pelagem desejável é mais uma de suas qualidades.”

Confira em nosso site a excelente bateria de touros que estamos oferecendo ao mercado:
www.abspecplan.com.br/leitetropical

Filha: detalhe de úbere

Todo “leiteiro” sabe que quando acaba a primeira 
ordenha, já temos que pensar na segunda. Desta 
forma, estamos com grande expectativa na prova 
do teste de progênie do próximo ano onde teremos 
três touros para ser divulgado o teste de progênie: 
Emissário e Falcon de Brasília e Tango JMMA. Desta 
forma, estaremos oferecendo ao mercado excelente 
bateria de touros!

Filha: Detalhe de úbere

Touro

Filha: Detalhe de úbere
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Roteiro Técnico 
Corte 2014

TOUR CORTE

No período de 31 de março a 12 de abril o time 
de Técnicos Corte da ABS Pecplan realizou o 5º 
Roteiro Técnico pelo Brasil visitando fazendas de 
clientes e fornecedores de genética. Neste, que é um 
importante período de treinamento, contratações 
de touros e revisões de progênies, a equipe rodou 
aproximadamente 5.000 km, percorrendo os estados 
de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. O 
saldo positivo foi: 12 fazendas visitadas, a contratação 
de 3 novos reprodutores, vistoria de 9 touros da nossa 
bateria que se encontram nas fazendas e revisão de 
progênie de 12 touros.

Participaram do roteiro o Gerente Nacional de 
Produto Corte Zebu Gustavo Morales, o Gerente do 
Departamento Técnico Corte Cristiano Ribeiro, os 
Técnicos de Corte Plinio Queiroz, Reinaldo Carvalho, 
Fausto Santos e Saulo Tinazo, acompanhados dos 
Gerentes de Negócios em cada Distrito e Representantes 
comerciais ABS nas regionais visitadas.

TOUROS DA BATERIA VISTORIADOS NAS FAZENDAS E REVISÃO DE PROGÊNIES

Time Técnico Corte ABS

por Saulo Tinazo – Técnico Corte

Touros

RUBAIAH MATINHA

PLAYBOY MATINHA

RAJ MATINHA

PARANA MATINHA

NUMARU MATINHA

ITAPOAN

DEDAL

REBATE

REINADOR

Progênies

PLAYBOY

CAMPEÃO

FADEL

RAUSOR

ITAPOAN

BITELO DS

VENCIUS

CACIQUE

DEDAL

REBATE

REINADOR

ERROSO



TOUR CORTE

Fazendas visitadas

Rancho da Matinha – Uberaba/MG

Fazenda Mundo Novo – Uberaba/MG

Agropecuária Terra Brava – Patos de Minas/MG

Nelore Porto Seguro – Nova Granada/SP

Nelore do Golias – Araçatuba/SP

Fazenda Bela Alvorada – Guararapes/SP

Fazenda São Lucas – Piacatu/SP

Nelore RG – Inaciôlandia/GO

Fazenda Vera Cruz – Barra do Garças/MT

Fazenda Brasil – Barra do Garças/MT

Fazenda Água Boa – Jussara/GO

Fazenda Marupiara – Jussara/GO

Fazenda Vera Cruz
Fazenda Brasil

Fazenda Água Boa
Fazenda Marupiara

Rancho da Matinha
Fazenda Mundo Novo

Fazenda RG

Fazenda Porto Seguro

Fazenda São Lucas

Fazenda Bela Alvorada

Agropecuária Terra Brava

Fazenda Golias

5.000 KM, 4 ESTADOS E 12 FAZENDAS



TOUR CORTE

Rancho da Matinha – Uberaba/MG 

•  Trabalho de Melhoramento Genético da Raça Nelore 
com foco em prova.

•  Vistoria dos Touros que vão ao leilão. 

•  Revisão da Progênie do touro Playboy. 

•  Vistoria de Touros da Bateria Zebu Corte.

Fazenda Mundo Novo – Uberaba/MG 

•  Trabalho de Melhoramento Genético da Raça Nelore fechada 
em linhagem Lemgruber com foco em prova.

•  Vistoria dos Touros da Prova de Ganho de Peso, com reserva de 
2 animais para no futuro ingressar a nossa bateria. 

•  Revisão da Progênie do touro Campeão.

Rancho da Matinha – Uberaba/MG – Palam Matinha

Progênie Campeão

Touros da prova de ganho de peso 

Fazenda Mundo Novo – Uberaba/MG
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TOUR CORTE

Agropecuária Terra Brava – Patos de Minas/MG 

•  Trabalho de Melhoramento Genético da Raça Nelore 
focado em avaliações, iniciando forte parceria com 
Marcelo Strang da Fazenda Tradição.

•  Revisão da Progênie do touro Campeão. 

•  Vistoria do touro Itapoan da Trad.

Fazenda Porto Seguro
Nova Granada/SP 

•  Trabalho de melhoramento genético 
focado em pista.

•  Revisão da progênie do touro Fadel.

Agropecuária Terra Brava – Patos de Minas/MG

Touro Itapoan

Progênie Campeão

Progênie Fadel

Fazenda Porto Seguro – Nova Gramada/SP – Progênie Fadel
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TOUR CORTE

Nelore Golias – Araçatuba/SP 

•  Trabalho de melhoramento genético da raça 
Nelore fechada em linhagem Golias.

•  Foco do trabalho é QUALIDADE DE CARCAÇA 
na linhagem GOLIAS. 

•  Com resgate de touros filhos do GOLIAS 
IMPORTADO. 

•  Em nossa bateria esta presente BIFE DO GOLIAS 
(Relevo do Golias x Polonês).

Fazenda Bela Alvorada – Guararapes/SP 

•  Trabalho de Melhoramento Genético da Raça Nelore com foco em avaliações genéticas.

•  HAMLET DA BELA, presente em nossa bateria, associa linhagem LEMGRUBER e IZ, sua avó RUGA foi 
uma das principais matriarcas da fazenda.

Nelore Golias – Araçatuba/SP

Fazenda Bela Alvorada – Guararapes/SP



Nelore RG – Inaciolândia/GO

TOUR CORTE

Nelore RG – Inaciolândia/GO 

•  Trabalho de melhoramento genético da raça NELORE MOCHO com foco em prova e tipo.

•  Revisão da progênie do Vencius.

•  Contratação do CONSORCIO, excelente filho do Vencius já com produção nascida.

Fazenda São Lucas – Piacatu/SP – Progênie Federativo IZ

Fazenda São Lucas – Piacatu/SP 

•  Trabalho de melhoramento genético da raça NELORE 
com foco em prova e criação de linhagem.

•  Revisão da progênie do Rausor, Bitelo DS e Itapoan. 

•  Contratação do FEDERATIVO IZ, número 1 do sumário 
IZ e MOGNO DS TRAD, excelente filho do BITELO DS.
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TOUR CORTE

Fazenda Vera Cruz – Barra do Garças/MT 

•  Trabalho de melhoramento genético da raça Nelore 
com foco em prova e tipo.

•  Vistoria dos touros que vão ao leilão Vera Cruz.

•  Revisão da Progênie do touro Cacique, líder de vendas. 

Fazenda Vera Cruz – Barra do Garças/MT

Fazenda Brasil – Barra do Garças/MT 

•  Trabalho de melhoramento Genético com foco em 
Cruzamento Industrial ANGUZ x NELORE

•  Vistoria de progênies de Touros Angus da nossa 
bateria Europeu Corte.

•  Grande conta chave da Região, utilizam mais de 
10.000 doses da nossa bateria.

Fazenda Brasil – Barra do Garças/MT
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TOUR CORTE

Fazenda Água Boa– Jussara/GO 

•  Trabalho de melhoramento genético da raça Nelore 
com foco em prova e tipo.

•  Vistoria do touro Dedal, Rebate e Reinador. 

•  Revisão da progênie dos touros Dedal, Rebate  
e Reinador.

Fazenda Água Boa– Jussara/GO

Fazenda Marupiara – Jussara/GO 

•  Trabalho de melhoramento genético da raça Nelore com foco em prova e tipo.

•  Revisão da progênie do touro Erroso do IZ.

Dedal

Fazenda Marupiara – Jussara/GO – Erroso do IZ
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Cacique: 

Revisão da progênie em diversas linhagens provando 
porque é o touro número 1 de vendas. Progênie de 
muita qualidade aliando funcionalidade com tipo.

TOUR CORTE

Playboy da Matinha: 

Progênie comprova porque foi o touro número 1 do 
Grow Safe, muito boa de tipo e com muito volume 
de carcaça tanto nas fêmeas como nos machos, 
comprovando assim o criterioso trabalho do Rancho 
da Matinha através do Índice Real Matinha e Grow Safe.

Itapoan: 

Progênie muito padronizada. Transmite muita 
estrutura, funcionalidade e boa carcaça. Uma ótima 
opção da linhagem Lemgruber DS.

Campeão: 

Tivemos a oportunidade de observar a progênie do 
Campeão em 2 fazendas diferentes, na fazenda Mundo 
Novo onde trabalha com a linhagem Lemgruber 
fechada e na fazenda Terra Brava. Campeão demonstrou 
todo seu potencial genético ao transmitir uma carcaça 
precoce, bezerros bom de tipo, umbigo corrigido e 
muita costela. Deixando de ser uma promessa onde 
foi utilizado para ser um touro de muita contribuição 
genética para o Brasil.

Rausor: 

Filho do grande raçador Bitelo DS e como o pai 
impressiona a qualidade da sua progênie. São animais 
de boa estrutura, musculatura e grande funcionalidade. 
Com certeza um dos melhores touros de produção da 
atualidade.

Fadel: 

Touro já comprovado no Brasil, durante a visita a 
Fazenda Porto Seguro pudemos observar filhos e 
filhas de Fadel em diversas linhagens e animais de 
alto potencial para pista, comprovando ainda mais 
sua qualidade ao transmitir à sua progênie toda 
caracterização racial aliando a um grande desempenho 
e volume de carcaça.

Vencius: 

Touro que prova porque é o número 1 do Sumário 
PMGZ, sua progênie tem excelente caracterização 
racial, profundidade de costelas, ossatura forte, garupa 
corrigida e muita carcaça. Um fenômeno dentro da 
Raça Nelore Mocho.

Progênies Revisadas:
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TOUR CORTE

Rebate: 

Sua progênie comprova toda sua funcionalidade com 
muito arqueamento de costela e volume de carcaça. 
Com certeza o melhor filho de Polonês do mercado.

Dedal: 

Com certeza um dos melhores animais de produção 
da nossa bateria onde sua progênie se destaca 
com animais com carcaça muito volumosa, garupa 
corrigida, pelagem firme, boa estrutura e excelente 
tipo comprovando toda a consistência genética da 
Fazenda Água Boa.

Federativo do IZ: 

Touro número 1 do Sumário IZ, já com produção 
comprovada, transmite a sua progênie muito 
arqueamento de costela e uma carcaça muito volumosa. 

“Este ano visitamos propriedades muito importantes 
do mercado nacional, que direcionam o seu trabalho 
de melhoramento genético de acordo com o 
que acreditamos ser o melhor para os índices de 
produtividade na pecuária de corte. Tivemos a 
oportunidade de acompanhar de perto, fazendas 
que utilizam os maiores programas de melhoramento 
genético das raças zebuínas. Isso nos proporcionou 
grande aprendizado e principalmente uma sintonia 
de indicações e conhecimento em todo corpo técnico 
do departamento de corte, facilitando e qualificando 
ainda mais os serviços prestados por nós.” - finaliza 
Gustavo Morales, Gerente de Produto Corte Zebu.

Mogno DS da Tradição: 

Touro jovem muito equilibrado na sua composição. 
Filho do grande raçador Bitelo DS, fechado na linhagem 
Lemgruber com excelente tipo e muita consistência 
genética. Com certeza será um grande colaborador para 
o melhoramento genético da Raça Nelore.

Reinador: 

Os primeiros bezerros nascidos comprovam porque 
Reinador foi o grande destaque no PNAT 2012. São 
bezerros de muita beleza, estrutura e conformação 
frigorífica. Comprovando o grande trabalho de 
Melhoramento Genético realizado pela Fazenda 
Água Boa.

Erroso do IZ: 

Transmite muita precocidade, musculatura, dorso, 
lombo forte e garupa corrigida. Uma progênie que 
comprova o alto grau de satisfação de quem o tem 
utilizado.

Consorcio RG: 

Touro já com sua produção comprovada, irá contribuir 
muito para a raça Nelore Mocho, filho do Vencius (touro 
número 1 do Sumário PMGZ). Consorcio alia beleza 
racial, estrutura e costelas profundas.

Touros contratados:
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ABS lidera os 
TOP 100 TPI - EUA 
por 11 sumários 
consecutivos

LEITE EUROPEU

Para nós da ABS Pecplan é muito gratificante quando 
temos a divulgação de novas provas. Nas provas do 
Sumário Holandês divulgado em ABRIL não foi diferente, 
nossos touros provados consolidam ainda mais com 
suas características de produção, conformação e linear 
aliado com uma alta confiabilidade. Alguns touros que 
trabalhamos como genômicos tiveram suas primeiras 
filhas avaliadas em teste de progênies e seus índices 
agora provados confirmam o excelente trabalho que os 
analistas de touros da ABS GLOBAL tem feito na seleção 
e escolha dos touros jovens. Veremos mais adiante 
alguns destaques da nossa bateria nesta nova rodada 
de prova. Destaque especial para DORCY e GERARD, 
ambos melhoraram seus índices acrescentando um 
grande número de filhas nas suas provas. ARMITAGE, 
um touro que trabalhamos como genômico debuta na 
sua primeira prova como sendo o segundo maior TPI 
da ABS.
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por Marcello Mamedes – Gerente de Produto Leite Europeu AFTERSHOCK
Cada dia mais PROVADO e a consistência de sua 
prova é FANTÁSTICA.

ARMITAGE
Entra na lista dos touros provados, com uma 
excelente prova de conformação e saúde.

GILLESPY
A cada sumário sobe seus índices de saúde e 
linear juntamente com sua confiança, hoje é o 
touro número 2 no LPI Canadense.

DOBERMAN
Segue firme com sua confiabilidade em fazer 
vacas LONGEVAS E LUCRATIVAS.



TRIGGER
Segue firme sendo um TOURO com alta 
demanda mundial, touro mais indicado no 
GMS, filhas paridas em CASTRO-ARAPOTI com 
pernas e úberes espetaculares.

SHERAC
Sobe seu TPI, adiciona quase 200 filhas na prova 
de TIPO.

RUNNER P RED
Coloca filhas na prova de produção e sobe o 
PTA LEITE.

DESTRY
Com toda certeza o touro de nossa bateria com 
alta transmissão de TIPO. Aqui está um dos touros 
mais utilizado no mundo para fazer vaca SHOW.

MAMMOTH
Um dos touros mais indicado no GMS, colocou 
próximo de 2.000 filhas na prova de PRODUÇÃO 
e dobrou o número de filhas na prova de TIPO, 
pedigree aberto, chegando um grande volume 
no estoque. Pág. 19



DORCY 29HO14142 CANCUN 29HO14615

Tipo +2,99

Comp. Úbere +3,24

Comp. Pernas e Pés +2,96

Estatura +1,49 ALTO

Força +0,86 FORTE

Prof. Corporal +0,73 PROFUNDO

Forma Leiteira +1,42 ANGULOSA

Ângulo Pélvico +0,96 ÍSQUEOS BAIXOS

Largura de Garupa +1,36 LARGA

Aprumos Pos. Lateral -2,87 RETA

Aprumos Pos. Posterior +2,83 PARALELAS

Ângulo de Pés +3,17 ALTO

Escore de Pés e Pernas +2,92 ALTO

Inserção Úbere Anterior +4,24 FORTE

Altura Úbere Posterior +5,19 ALTO

Largura Úbere Posterior +4,77 LARGO

Suporte Central +2,72 FORTE

Prof. Úbere +2,59 RASO

Colocação Tetos Ant. +1,56 PRÓXIMOS

Colocação Tetos Post. +1,94 PRÓXIMOS

Comprimento de Tetos +0,94 LONGOS

-2 -1 0 1 2

HA 04/2014       Confiança 98%       Nº de filhas 618       Nº de rebanhos 266

COYNE-FARMS DORCY-ET VG-87 BY - Reg.: AX-139.566 - Nasc.: 17/09/2007

DADOS DE PRODUÇÃO

IB-M/USA 04/2014 FILHAS: 1.462 REBANHO: 529 TPI: +2318

Leite +1.801 Teste % Lbs. Confiança

Proteína -0,01 +51 99%

Gordura -0,06 +51 99%

Mérito líquido + $682

CARACTERÍSTICAS AUXILIARES

Dificuldade de Parto Dificuldade de

Parto das 

Filhas

Cél. Somát. Vida Prod. DPR Natimorto

Em serv. Conf. OBS. Valor Conf. Valor Conf Valor Conf.
Em 

serv.
Filhas

9,9% 99% 7.212 7,5 +2,67 97% +4,7 88% +0,3 92% 8,1% 6,6%

                                              REAL WORLD DATA® BULL FERTILITY

Número 2 no TPI, subiu para +2318.
 (+51 pontos no TPI em relação a prova 
de 12/2013).
SISTEMA MAMÁRIO a cada dia melhor.
+1800 libras de leite.
Alta VIDA PRODUTIVA.
Raríssima combinação de EXTREMA 
SAÚDE e EXTREMO LINEAR.
Pedigree livre de SHOTTLE, O MAN, 
GOLDWYN e PLANET.

Adiciona filhas na prova de TIPO e 
PRODUÇÃO, os índices melhoram 
ainda mais.
Segue firme nos TOP 100 TPI.
Opção de sexado e convencional.
Família da grande COSMOPOLITAN.
+1517 libras de leite.

Tipo +2,79

Comp. Úbere +2,22

Comp. Pernas e Pés +1,24

Estatura +1,83 ALTO

Força +1,75 FORTE

Prof. Corporal +1,74 PROFUNDO

Forma Leiteira +1,64 ANGULOSA

Ângulo Pélvico -0,15 ÍSQUEOS ALTOS

Largura de Garupa +2,59 LARGA

Aprumos Pos. Lateral +1,38 CURVA

Aprumos Pos. Posterior +1,09 PARALELAS

Ângulo de Pés +1,01 ALTO

Escore de Pés e Pernas +1,79 ALTO

Inserção Úbere Anterior +3,06 FORTE

Altura Úbere Posterior +2,68 ALTO

Largura Úbere Posterior +2,47 LARGO

Suporte Central +2,14 FORTE

Prof. Úbere +2,16 RASO

Colocação Tetos Ant. +1,71 PRÓXIMOS

Colocação Tetos Post. +1,43 PRÓXIMOS

Comprimento de Tetos -1,19 CURTOS

-2 -1 0 1 2

HA 04/2014       Confiança 92%       Nº de filhas 102       Nº de rebanhos 56

LARCREST CANCUN-ET  - Reg.: AX-137.200 - Nasc.: 07/02/2009

DADOS DE PRODUÇÃO

USDA-CDCB 04/2014 FILHAS: 215 REBANHO: 102 TPI: +2131

Leite +1.542 Teste % Lbs. Confiança

Proteína +0,02 +52 95%

Gordura +0,02 +61 95%

Mérito líquido + $524

CARACTERÍSTICAS AUXILIARES

Dificuldade de Parto Dificuldade de

Parto das 

Filhas

Cél. Somát. Vida Prod. DPR Natimorto

Em serv. Conf. OBS. Valor Conf. Valor Conf Valor Conf.
Em 

serv.
Filhas

9,8% 97% 2.429 7,3% +2,88 89% +3,2 81% -0,5 79% 8,0% 6,1%

                                              REAL WORLD DATA® BULL FERTILITY



CARACTERÍSTICA DEZEMBRO 2013 ABRIL 2014

TPI 2064 2125
TIPO 2,42 2,49

ÚBERE 2,59 2,76
PERNAS 1,58 1,72

FILHAS TIPO 1537 2834
LEITE 1534 1663

FILHAS PROD 4801 7368

GERARD 29HO13162

Cada dia melhor!!!
Aumenta o número de filhas e a prova melhora ainda mais.
Satisfação Garantida.
Entre os top 100 tpi.
Melhor filho de o man para composto de úbere entre os 
top 100 tpi.

DADOS DE PRODUÇÃO

IB-M/USA 04/2014 FILHAS: 7.368 REBANHO: 2.459 TPI: +2125
Leite +1.663 Teste % Lbs. Confiança
Proteína +0,05 +64 99%
Gordura -0,07 +42 99%
Mérito líquido + $464

Tipo +2,49

Comp. Úbere +2,76

Comp. Pernas e Pés +1,72

Estatura +2,02 ALTO

Força +2,39 FORTE

Prof. Corporal +1,87 PROFUNDO

Forma Leiteira +1,10 ANGULOSA

Ângulo Pélvico -1,73 ÍSQUEOS ALTOS

Largura de Garupa +3,24 LARGA

Aprumos Pos. Lateral -0,48 RETA

Aprumos Pos. Posterior +1,66 PARALELAS

Ângulo de Pés +2,50 ALTO

Escore de Pés e Pernas +1,55 ALTO

Inserção Úbere Anterior +4,12 FORTE

Altura Úbere Posterior +3,89 ALTO

Largura Úbere Posterior +3,59 LARGO

Suporte Central +1,75 FORTE

Prof. Úbere +2,42 RASO

Colocação Tetos Ant. +1,47 PRÓXIMOS

Colocação Tetos Post. +1,41 PRÓXIMOS

Comprimento de Tetos -0,48 CURTOS

-2 -1 0 1 2

HA 04/2014       Confiança 98%       Nº de filhas 2.834       Nº de rebanhos 1.305

SCHILLVIEW O MAN GERARD-ET EX-94 - Reg.: AX-130.607 - Nasc.: 27/02/2005

CARACTERÍSTICAS AUXILIARES
Dificuldade de Parto Dificuldade de

Parto das Filhas

Cél. Somát. Vida Prod. DPR Natimorto

Em serv. Conf. OBS. Valor Conf. Valor Conf Valor Conf. Em serv. Filhas

5,4% 99% 26.554 5,6% +3,15 98% +1,7 89% -0,1 94% 6,6% 7,7%

                                              REAL WORLD DATA® BULL FERTILITY
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1º ENCONTRO DO 
AGRONEGÓCIO DE 
MACARANI/BA

Entre os dias 15 e 16 de março de 2014, a equipe da ABS 
Pecplan esteve presente no 1º Encontro do Agronegócio 
que aconteceu em Macarani/BA. 

O evento foi uma iniciativa da Secretaria de Agricultura 
da Prefeitura de Macarani/BA, com o apoio dos 
Sindicatos Rurais de Macarani/BA e Itapetinga/BA além 
da COOPARDO, Nelore NEON (Macarani/BA) e Nelore 3R 

(Figueirão/MS). Contou com a participação de mais de 
300 pessoas, entre elas técnicos e produtores.

A programação foi enriquecida com importantes 
palestras de líderes do agronegócio da região, como 
a palestra do Dr. Adriano Alcantara do Sindicato Rural 
de Itapetinga, órgãos públicos (ADAB) e as destacadas 
apresentações da Geneplus-Embrapa e Nelore 3R, que 

discorreu sobre o modelo de pecuária de ciclo curto 
praticado pelo Sr. Rubem Catenacci em Figueirão/MS 
e gerenciado pelo técnico Rogério Rasalin. Além 
dessas, para abrilhantar ainda mais o evento, houve 
também duas palestras voltadas para pecuária leiteira, 
ministradas pelo Dr. Fabiano Ferreira, da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, e Dr. Lucas Costa, 
Professor da UESB e cliente ABS Pecplan.

por Romero Cavalcanti – Supervisor do Distrito Norte/Nordeste da ABS Pecplan
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No dia 16/03, foi realizado o Dia de Campo Nelore 
NEON na Fazenda Lagoa dos Patos, de propriedade de 
Carlos Barros (Cal). Apesar do trabalho recente, com 
matrizes oriundas do nelore JAITA e MONA, rebanhos 
com alto grau de seleção, o Nelore NEON iniciou seu 
trabalho de melhoramento com base no programa 
GENEPLUS assistido pelo Médico Veterinário Braulio 
Pinto e o suporte da Equipe ABS Pecplan. Durante o 
evento, foi apresentado um lote de novilhas prenhas, 
matrizes e excelente bezerrada com destaque para a 
progênie de Afamado AT. Aproveito a oportunidade, 
para parabenizar os organizadores dos 2 eventos pela 
decisão de trazer informações do melhor caminho 
a seguir e exemplo de pecuária bem sucedida em 
outras regiões, como o Nelore 3R. Destacamos o 
apoio e incentivo prestado pela Representação de 
Itapetinga da ABS Pecplan, através da equipe da 
AGROGENÉTICA, coordenada por João Gabriel. Este 
evento será um marco na mudança do sistema de 
produção praticado na região.

Foto: matrizes Nelore NEON com produção de Afamado AT. Pág. 23

Ao Centro Carlos Barros (Nelore NEON e cliente 
preferencial ABS), a esquerda João Gabriel (representante 

ABS) e a direita Braulio Pinto (Geneplus-Embrapa).

Ao centro Carlos Figueiro Barros (titular Nelore NEON), 
a esquerda Braulio Pinto (técnico Geneplus Nordeste) e a 

direita Dr. Antonio Rosa (Pesquisador da C.N.G.C.).  

Depoimento de João Gabriel - Representante Comercial da ABS Pecplan

Considero que este evento vem abrindo o ano de 2014, com chave de ouro, refletindo uma procura por 
qualidade de informação e necessidade de transformação dos modelos tradicionais de produção. Nossa 
participação, como era de se esperar, não ficou limitada ao setor comercial, se estendendo por todo evento 
desde a idealização, passando pela preparação e seleção dos animais que participaram da amostra no dia 
de campo, chegando ao trabalho de recepção dos produtores e palestrantes, que participaram do evento. 
Nossa tenda da ABS ficou permanentemente cheia, passando por ela todos clientes e futuros clientes a procura 
de informações e de um bom papo.



ENCONTRO MACARANI

Todas as palestras foram excelentes, mas gostaria de destacar 2 palestras em especial:

1ª - Lucas Costa – UESB E FAZENDA PAULISTINHA: Doutor em produção leiteira, Engenheiro Agrônomo, maior produtor de 
leite da região (5.500 kg/dia) em 4 propriedades. Durante mais de 5 anos Lucas vem levantando em suas propriedades e 
em mais algumas assistidas, os dados referentes a custo de produção leiteira, sempre estudando o impacto e viabilidade 
da aplicação de novas tecnologias na atividade, o que gerou inúmeros trabalhos de pesquisa publicados e bastante  
material aplicável ao campo. Há 6 anos atrás iniciamos o trabalho de acasalamento e inseminação em suas propriedades 
e ele sempre vem nos falando: “...dos 3 pilares do trabalho de uma propriedade leiteira (MANEJO – ALIMENTAÇÃO – 
GENÉTICA) o de menor custo operacional é o melhoramento genético”, e nesta palestra ele nos surpreendeu com valores 
de uso de IA, que estão abaixo de 2% do custo operacional anual e com impacto enorme na receita, proveniente não 
só da produção de leite como também da receita de venda de animais melhorados. “Inseminar é viável e necessário”, 
acrescenta Lucas.

2ª - Antonio Rosa – GENEPLUS-EMBRAPA: Há 8 anos atrás tivemos o prazer de acompanhar Dr. Antonio Rosa em uma turnê 
de palestras pelo interior da Bahia patrocinado pela ABS Pecplan, onde tivemos visitando e instruindo os produtores sobre 
DEP e a importância de sua utilização. Neste período, nesta mesma região, mais precisamente em Itapetinga, tivemos a 
presença de apenas 12 produtores. Depois de 8 anos temos 10 deles, clientes e produtores de genética, participando de 
algum programa de melhoramento dos quais 5 estão no GENEPLUS. Neste evento em Macarani, tivemos uma presença 
significativa de produtores, que acredito tenha ultrapassado 300 produtores, acompanhantes e técnicos. 

Já estamos nos preparando para 2015, com toda certeza estaremos dando continuidade a esta parceria e teremos um 
evento ainda melhor. O 2º Encontro do Agronegócio de Macarani será com a presença da ABS Pecplan.

Da esquerda para direita, Romero Cavalcanti, João 
Gabriel Carlos Barros (Nelore Neon), Dr. Antonio Rosa 

e Braulio Pinto (Geneplus-Embrapa).

Produtores e técnicos no Dia de Campo Nelore NEON. Romero abraça um futuro pecuarista,
Dr. Antonio Rosa e João Gabriel.

Palestra de Dr. Antonio Rosa sobre o
programa Geneplus-Embrapa.

Entrevista com Dr. Antonio Rosa
e Selmo Miranda, Secretário

de Agricultura de Macarani/BA.
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Entrevista com Dr. Antonio Rosa 
(Pesquisador da EMBRAPA gado de 
corte em Campo Grande)

ABS Pecplan/Romero: Há mais de 10 anos o senhor 
fez um tour técnico através da ABS Pecplan, por todo 
nordeste, explicando para nossos clientes e nossa equipe o 
que era DEP´s e sua utilização. Ontem o senhor participou 
do 1º Encontro do Agronegócio de Macarani com uma 
brilhante palestra sobre a utilização de touros provados. 
Hoje estamos no Dia de Campo do Nelore Neon, que 
inicia um trabalho de melhoramento do nelore, dando 
sequência a um rebanho adquirido de produtores que já 
vinham utilizando o Geneplus. O que acha que evoluiu?

Dr. Antonio Rosa: Achei que naquela época o produtor 
estava curioso, mas um pouco receoso. O que percebo é 
que a semente plantada naquela época nasceu e evoluiu 
bastante e hoje o que muitos estão querendo é aplicar.

ABS Pecplan/Romero: Atualmente o Geneplus tem 
vários programas implantados na Bahia e Alagoas, 
com execução do competente técnico Braulio Pinto, 
coordenado por vocês do Centro Nacional de Gado 
de Corte (CNPGC). Qual a perspectiva de utilização no 
nordeste?

Dr. Antonio Rosa: Aqui na Bahia eu creio que tem 12 
rebanhos acompanhados pelo Braulio, mas de um modo 
geral, no Brasil, nosso programa Geneplus cresceu muito.

ABS Pecplan/Romero: O senhor na área de 
melhoramento e eu na área de inseminação artificial 
somamos. Foi pioneiro e instituiu tudo que existe hoje em 
programas de melhoramento, plantou a “semente”. Como 
vê esta evolução que existe hoje?

Dr. Antonio Rosa: (risos) Romero, eu acho que esta 
sementinha na verdade já estava ali, por exemplo: nas 
associações de raça, na ABCZ... só que ela cresceu desta 
forma, mas talvez precisasse de um adubo, ou de uma 
aguazinha no pé para dar mais fruto. Então eu acho que 
a mim coube com a graça de Deus, estar no lugar certo, 
na hora certa, porque quando a Embrapa foi criada 
em Campo Grande, não existia nada, ninguém falava 
de Avaliação Nacional de Touros. Não existia isto, mas 
pela aquela conjuntura naquele momento. Um pouco 
de história, acabei te contando hoje. Através de contato 
com a ABCZ, no Estado do Mato Grosso do Sul, eu acabei 
criando um primeiro vínculo que foi em nível estadual, a 
coisa fluiu. Romulo Kardeck era na época diretor técnico 
da ABCZ e viu que tinha futuro. Nós já tínhamos uma 
proposta de levar a nível nacional, a equipe evoluiu 
agregada por novos colegas e mais conhecimentos mais 
recursos, programas de computador, Luiz Otávio e Paulo 
Nobre e outros colegas, uma equipe grande e foi dando 
mais frutos. Aliás, este ano nós estamos completando 30 
anos  da 1ª Publicação do Programa ABCZ/Embrapa de 
Avaliação de Touros Nelore. Naquela época se chamava 
de mérito genético. Ela foi publicada em 1984, então tem 

30 anos. Este foi o embrião do que chamamos de Sumário 
Nacional de Touros, então a árvore cresceu, floresceu. 
Este é um trabalho que envolve a pesquisa, a tecnologia, 
o trabalho do produtor, associações de raças, empresas 
de biotecnologia fazem um papel destacado nisto tudo. 
Então, juntando tudo isto é que se explica por quê o Brasil 
passou de uma fase em que a maioria da população não 
tinha a carne no prato e hoje além de abastecer um baita 
de um mercado interno é o maior exportador na pauta da 
agropecuária. Então meu caro, nós estamos juntos nesta 
luta. É claro que a genética sozinha não faz tudo, ela 
tem que estar inserida num sistema de produção, onde 
a  alimentação, a saúde e o manejo influi bem. Então a 
contribuição destas áreas todas somadas a nossa, deu 
esse bum que está aí, mas temos muito caminho para 
caminhar.

ABS Pecplan/Romero: Eu hoje fui presenteado pelo 
senhor com um livro com o título “Melhoramento Genético 
aplicado ao Gado de Corte” com uma dedicatória sua, 
com muito carinho e com certeza será meu livro de 
cabeceira. Como o senhor vê a contribuição deste livro 
para a pecuária nacional?

Dr. Antonio Rosa: Este livro que passei para você 
com muito carinho, pelo seu companheirismo nas 
nossas andanças, é a síntese do conteúdo dos Cursos 
de Atualização que nós ministramos na Embrapa. 
Desde 1998, nós proporcionamos esse curso exatamente 
para o pessoal que é usuário da genética, não é intenção 
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nossa em um curso de 4 dias formar pessoas para fazer 
avaliação genética,  mas nossa intenção é termos um 
usuário consciente daquela informação. De modo que 
ele possa pegar um catálogo de vocês e olhar no rodapé 
a avaliação genética e ter a confiança que esta é a 
melhor estimativa possível até a data de 2014 daquele 
touro, ou seja fazer dele um usuário consciente ao 
longo do tempo. Mas, como falei até agora, a genética 
sozinha não é suficiente, oferecemos o curso, a genética 
é o centro, mas ela está inserida em conhecimentos que 
envolvem gestão do negócio, macroeconomia do setor. É 
necessário ter o conhecimento do cenário, das demandas, 
da saúde, da alimentação, por isto que deu um livro. São 
19 capítulos, 241 páginas. Antigamente, soltávamos isto 
em um CD Room, mas ficar rolando textos muito longos 
no computador nos dá uma preguiça... Não é verdade? 
O livro é muito mais agradável, ler quando quer, levar 
para o mato onde não tem Wi-Fi. Fiz uma simulação com 
base em dados concretos de avaliação de mercado e de 
avaliação genética, para demonstrar o impacto do uso 
de touro melhorador no rebanho. Impressionante! Para 
a genética dar resultado, é só ter confiança, persistência, 
paciência, por que ela não acontece de um dia para o outro.

Encerro a minha participação dizendo para vocês que 
conseguimos muito progresso, mas que temos ainda 
muito a fazer. Nós precisamos continuar este trabalho, 
melhorando geneticamente o nosso rebanho. Cada 
vez que o sistema de criação melhorar, o rebanho vai 
melhorando e vai compensando cada vez mais utilizar 
touro melhor, a um mesmo custo de prenhez. Se o produtor 
está com um índice de 70 a 80%, o custo da prenhez 
equivale ao custo de um touro comum qualquer para 
quem trabalha com 50% ou pouco mais. Então este é um 
ponto, o produtor comercial precisa melhorar as práticas 
de criação, isto é muito importante. E para o selecionador, 
seleção dá resultado. Então quando olhamos tendências, 
a longo prazo, a resposta é alentadora para o progresso 
que já alcançamos e que explica posição do Brasil hoje 
na pecuária tropical. Fico muito feliz em estar aqui com 
vocês da ABS Pecplan, da Fazenda Lagoa dos Patos, da 
Prefeitura, da Secretaria da Agricultura e volto muito 
feliz por que deixamos alguma contribuição para vocês. 
Percebo muito entusiasmo e esta região específica vai 
deslanchar muito mais. Agradeço por esta oportunidade.
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Entrevista com Selmo Miranda, 
Secretário de Agricultura de 
Macarani/BA

ABS Pecplan/Romero: O que o levou a promover estes 
eventos, trazendo destacados palestrantes, além de 
palestrantes do Estado, os profissionais da Embrapa e do 
Nelore 3R com o Sr. Rubem Catenacci?

Selmo Miranda: O que me levou a isto, foi o fato de ser 
apaixonado pelo trabalho do Rubem Catenacci, que há 
muito tempo venho acompanhando. Como pudemos ver 
durante o evento, todo mundo satisfeito, casa cheia e isto 
nos fortalece para no próximo ano estarmos realizando 
o 2º Encontro. E quem sabe em um futuro próximo 
estarmos realizando leilões, colocar gado e fortalecer a 
agropecuária aqui na Bahia.

ABS Pecplan/Romero: Gostaria secretário de saber qual 
a contribuição que João Gabriel, titular da Agrogenética e 
Representante ABS, tem dado para região?

Selmo Miranda: João Gabriel é um cabra fantástico 
rapaz! Conheci João Gabriel em um curso de inseminação 
que nós promovemos nesta propriedade. Ele é para mim 
como um consultor. É sempre parceiro. A ABS Pecplan 
também se colocou a nossa disposição para apoiar. 
Quero agradecer por você estar presente aqui conosco 
e às outras empresas do agronegócio que já ofereceram 
parceria para o próximo evento.
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O primeiro semestre de 2014 começou com 
importantes mudanças na Gerência de Produto Leite 
na ABS Pecplan.

Em fevereiro Klaus Hanser de 
Freitas, foi indicado para assumir 
a posição de Gerente de Produto 
Leite América Latina. Esta 
posição se reporta diretamente 
ao Diretor ABS América Latina – 
Ricardo Campos. 

Nesta nova função, Klaus irá gerenciar e implementar 
todas as atividades de planejamento estratégico 
e de mercado (marketing) para linha de produtos 
designados e será responsável pela gestão e 
coordenação das funções de gerenciamento de 
produtos entre América Latina e ABS Global. 

Outra novidade é que a 
gerência de produto Leite passa 
a ser dividida em Leite Europeu 
e Leite Tropical. No mês de 
abril, o veterinário Marcello 
Mamedes dos Santos, que 

Novidades na equipe 
ABS Pecplan

atuava como Técnico Produto Leite, assumiu a 
posição de Gerente de Produto Leite Europeu. 
Mamedes possui um vasto conhecimento em 
genética e sempre se destacou desempenhando 
um excelente trabalho como técnico.

Quem assumiu a posição de 
Gerente de Produto Leite 
Tropical foi Fernando Rosa. 
Fernando desempenhou 
um ótimo trabalho como 
Supervisor de atendimento 
a clientes, atendendo 
por muitos anos clientes 
e proprietários de touros nas dependências da 
Central e adquiriu grande conhecimento na área, 
necessária para esta posição. Até julho de 2014, 
Fernando assumirá também a gerência do produto 
Botijão e o projeto Cornerstone Brasil.

Klaus está participando deste processo de 
transição e manterá seu apoio e tempo total 
de dedicação aos negócios do Brasil até que os 
novos Gerentes de Produto Leite Europeu e Leite 
Tropical estejam treinados.

E de volta a nossa 

empresa, ocupando 

o espaço deixado por 

Marcello Mamedes 

recebemos com alegria 

o Médico Veterinário 

Helder Barsan, que 

dará suporte técnico 

em Goiás, Norte de MG, 

MS e MT.

“É com grande satisfação que comunico o reforço 

do nosso Departamento Técnico Leite com a 

contratação do Helder. Alguns de vocês já o 

conhecem, porém reforço suas qualidades que 

entram para somar no nosso time. Helder já foi 

técnico leite da ABS e além do conhecimento técnico 

possui um grande conhecimento da região e dos 

representantes com quem vai trabalhar. Não tenho 

dúvidas que nossa equipe segue forte em busca de 

grandes resultados.” diz Raul Andrade - Gerente 

Serviços Técnico leite.
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ABS Pecplan recebe novo Gerente de 
Mercados e Contas Chaves 

Desde o início do mês de maio passou a integrar 

a equipe ABS Pecplan o zootecnista Frederico 

Delbin Glaser, na posição de gerente de mercados 

e contas chaves. 

O novo gestor é graduado pela Universidade de 

São Paulo (USP), onde também recebeu os títulos 

de Mestre e Doutor em Qualidade e Produtividade 

Animal. 

Frederico tem ampla experiência profissional em 

empresas do segmento de Agronegócio, com 

atuação no mercado de bovinocultura e foco em 

inovação e desenvolvimento de negócios em 

genética animal e biotecnologia. Nos últimos 10 

anos, desenvolveu projetos de gestão em empresas 

de inseminação artificial e multinacionais do ramo 

farmacêutico e de biotecnologia e recentemente 

vinha realizando inúmeros projetos de parceria e 

desenvolvimento de novas plataformas no setor de 

genômica, com impacto nacional e internacional. 

É com grande satisfação que damos as boas vindas 
e desejamos muito sucesso a este novo membro de 
nosso time!

“Venho acompanhando de perto os projetos que a Genus vem implementando 

mundialmente nos últimos anos e a seriedade e o compromisso com o 

melhoramento genético de ponta sempre estiveram em primeiro lugar para 

a empresa. A ABS Global e a ABS Pecplan vem desenvolvendo trabalhos 

pioneiros em todas as linhas de produtos e serviços, e fazer parte de uma 

equipe sólida e profissional como esta é motivo de orgulho pessoal e um 

desafio profissional extremamente motivador. A equipe ABS Pecplan e os 

projetos que estão hoje no mercado são vistos pelos pecuaristas e técnicos 

como referência em pioneirismo e eficiência, assim, poder fazer parte das 

mudanças que serão promovidas no futuro e auxiliar a empresa nesta nova 

etapa será uma grande satisfação.” relata Frederico.



ARTIGOS TÉCNICOS LEITE

CORNERSTONE 
BRASIL: inovação em 
prol do produtor de 
Leite Tropical

No ano de 2013 a ABS Pecplan iniciou um projeto 
inovador: o CORNERSTONE Brasil. A função do 
Cornerstone é fornecer aos produtores de leite uma 
base genética sólida dos touros da raça Girolando, 
ajudando a identificar os touros superiores da raça, 
fornecendo dados reais ao produtor das características 
impressas pelo reprodutor em suas progênies. ABS 
Global já realiza esse programa a mais de 70 anos com 
touros holandeses com ciência e confiabilidade. Um 
líder em tendências da indústria de sêmen, a ABS foi 
a primeira a incluir a saúde, a fertilidade e a facilidade 
de parto em um programa de seleção de touros e 
agora novamente sai na frente com um programa de 
avaliação genética nacional. A ABS incorpora além do 
genoma como ferramenta para selecionar seus touros, 
guias elaborados em genética superior e desempenho 
da família das vacas, atrelado as informações adquiridas 
através das avaliações lineares e de desempenho das 
filhas dos reprodutores a campo.

A ABS Brasil conta com uma experiente equipe formada por técnicos e avaliadores de GMS® (Sistema de Manejo 
Genético) que juntos realizam mais de 180.000 avaliações de animais a campo por ano. Nesse trabalho nossa equipe 
coleta informações de:

•  Avaliação linear

•  Controle leiteiro

•  Facilidade de parto

•  % ordenha sem bezerro

•  Persistência de lactação

•  Índice de Satisfação

   do Cliente

•  Fertilidade das Filhas

•  Vida Produtiva

•  Gordura e Proteína

•  CCS

•  Temperamento

Tais informações nos permite fornecer ao produtor as características transmitidas pelo reprodutor Girolando a campo 
aliado as informações da sua prova genômica, antes mesmo do resultado do Teste de Progênie Oficial da raça, fazendo 
uma melhor indicação do touro a ser utilizado no rebanho.

por Raul Andrade – Gerente de Serviços Técnicos Leite
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No novo catálogo 2014 saíram os primeiros resultados das médias 
das avaliações das filhas do touro Torpedo Bolton Santa Luzia, 
juntamente com sua prova genômica, dando maior confiabilidade ao 
produtor na hora da escolha do reprodutor a ser utilizado na fazenda:

Para mais informações sobre o Cornerstone Brasil entre em contato 
com nosso Departamento Técnico Leite ABS.

TORPEDO BOLTON SANTA LUZIA

GO 1444

Criador: Joaquim JC Noronha

Proprietário: Joaquim JC Noronha, Jose Coelho Vitor e Filhos, Miller Cresta 

RGD: 960  Nascimento: 15/09/2007 Peso em coleta: 1.195 kg
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Tipo +0,81

Comp. Úbere +0,71

Comp. Pernas e Pés +0,61

Estatura +0,31 ALTO

Força +0,06 FORTE

Prof. Corporal +0,01 PROFUNDO

Forma Leiteira +0,02 ANGULOSA

Ângulo Pélvico +0,39 ÍSQUEOS BAIXOS

Largura de Garupa +0,06 LARGA

Aprumos Pos. Lateral +0,39 CURVA

Aprumos Pos. Posterior +0,55 PARALELAS

Ângulo de Pés +0,56 ALTO

Escore de Pés e Pernas +0,80 ALTO

Inserção Úbere Anterior +1,33 FORTE

Altura Úbere Posterior +0,77 ALTO

Largura Úbere Posterior +0,71 LARGO

Suporte Central +0,46 FORTE

Prof. Úbere +0,56 RASO

Colocação Tetos Ant. +0,98 PRÓXIMOS

Colocação Tetos Post. +0,97 PRÓXIMOS

Comprimento de Tetos -0,31 CURTOS

DADOS DE PRODUÇÃO

USDA-CDCB 12/2013 FILHAS: G REBANHO: G TPI: +1498
Leite +479 Teste % Lbs. Confiança
Proteína +0,01 19 58%
Gordura -0,03 7 58%
Mérito líquido + $107

-2 -1 0 1 2

HA 12/2013       Confiança 57%       Nº de filhas G       Nº de rebanhos G

CARACTERÍSTICAS AUXILIARES
Dificuldade de Parto Dificuldade de

Parto das Filhas

Cél. Somát. Vida Prod. DPR Natimorto

Em serv. Conf. OBS. Valor Conf. Valor Conf Valor Conf. Em serv. Filhas

8.8% 44% - 8,3% +2,99 52% +0,7 51% -0,8 51% 7,9% 8,8%

                                              REAL WORLD DATA® BULL FERTILITY - N/D

Filha: Enseada

LEXVOLD LUKE HERSHEL

PTAL 1880 LBS

22.185 kg
8.740 kg

PTAL 934 LBS

RED FEVER OAKLAND

SANDY VALLEY BLESSING

CA QUARTINHA

SANDY VALLEY BOLTON

QUARTINHA TERRA VERMELHA

TORPEDO BOLTON
SANTA LUZIA

Resultado de avalização genômica na base Holandesa USDA-CDCB 12/2013. Podem 
existir diferenças de resultados, pois o Girolando se trata de uma raça sintética.

O melhor touro
jovem da raça!

Pedigree: BOLTON x OAKLAND x CA JARDEL x VALE OURO

35 40 45 50 55 60 65

Média de avaliação das filhas pela equipe técnica ABS Pecplan: 65 filhas em 11 Rebanhos. 
Não é resultado de teste de progênie.

Todas as informações de produção foram coletadas pela equipe técnica da ABS Pecplan, 
onde algumas são oficiais e outras pesagens de produtores.

DADOS DA PROGÊNIE

No  de animais avaliados

65

No  rebanhos

11

MÉDIAS

PICO DE LACTAÇÃO 23,74 kg
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PELAGEM
51 A 75 % DE

PELAGEM ESCURA

GRAU DE SANGUE 3/4

48

55

47

45

63

60

53

38

48

51

45

61

58

53

43

EST

ANG

FOR

LG

AG

PVP

PVL

AC

UA

AUP 

LU

SC

PU

CT

TT

35 40 45 50 55 60 65

Média de avaliação das filhas pela equipe técnica ABS Pecplan: 65 filhas em 11 Rebanhos. 
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onde algumas são oficiais e outras pesagens de produtores.
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Enfermidades 
reprodutivas: um 
mal silencioso

O leite no Brasil está se consolidando uma das principais 
atividades do setor primário em lucro por hectare, esse 
mercado tem superado os traumas e ficado interessante 
a cada dia. Os produtores estão encarando a atividade 
leiteira com mais profissionalismo e motivação, se 
tecnificando para alcançar uma melhor eficiência e 
lucratividade. Esse profissionalismo faz com que as 
rotinas das fazendas se tornem mais rígidas em busca 
de melhores resultados em reprodução, sanidade e 
produção.

Tendo-se como objetivo primordial alcançar a máxima 
produção de leite por vaca, pressupõe-se que elas 
devam parir a intervalos regulares (entre 360 e 390 dias). 
Caso essa etapa seja comprometida pela ineficiência 
reprodutiva, automaticamente há uma diminuição da 
produção de leite, comprometendo economicamente 
a atividade. 

O manejo reprodutivo é uma grande ferramenta 
de seleção do rebanho, seu acompanhamento 
periódico auxilia na identificação dos problemas e 
tomada de decisão. O diagnóstico rápido e preciso 
é fundamental para a maximização dos resultados. 
Dentre os vários problemas encontrados em uma 
leiteria, as enfermidades reprodutivas são comumente 
diagnosticadas e muitas vezes deixadas de lado no 
Brasil, interferindo bruscamente na lucratividade do 
produtor. Entre as principais enfermidades de interesse 
econômico para a reprodução podemos citar:

Brucelose: infecção causada por bactérias do gênero 
Brucella. Existem várias espécies como B. abortus, B. 
melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae, entre outras, 
porém a de grande importância para os bovinos leiteiros é 
a B. abortus, já que o rebanho nacional é considerado livre 
da B. melitensis. A brucelose bovina é caracterizada por 
ocorrência de abortos no terço final de gestação, podendo 
também não ocorrer o aborto, mas com o nascimento de 
bezerros fracos e com alta taxa de mortalidade. É comum 
nesses casos ocorrer retenção de placenta e infertilidade 
temporária. O controle é feito através da vacinação com 
a cepa B-19, B. abortus viva atenuada e o diagnóstico 
realizado pelo veterinário através de testes como 
Antígeno Acidificado Tamponado (Rosa bengala), Fixação 
de Complemento, 2-Mercaptoetanol entre outros.

por Raul Andrade – Gerente de Serviços Técnicos Leite
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Leptospirose: infecção causada por Leptospira sp, 
essa doença é altamente prevalente nos rebanhos. 
Dentre os principais sintomas que refletem na 
eficiência reprodutiva, os animais podem apresentar 
abortos, retenção de placenta, natimortalidade, 
alterações congênitas, nascimento de bezerros fracos, 
subfertilidade, hemoglobinúria, febre e anorexia. A 
transmissão no rebanho ocorre através do contato 
com a urina de rato e animais infectados, leite e fluidos 
placentários contaminados. O controle da doença 
no rebanho deve partir do diagnóstico laboratorial 
da sorovariedade circulante na propriedade, dentre 
elas podemos citar: grippotyphosa, pomona, canícola, 
hardjo, wolffi e icterohaemorrhagiai. O tratamento mais 
habitual é com o uso de antibiótico (estreptomicina) e 
a vacinação de bezerros a partir dos 4 meses de idade é 
uma medida preventiva eficaz.

Triconomose: é uma doença causada por um 
protozoário denominado Tritrichomonas foetus. Os 
sinais clínicos da tricomonose caracteriza-se por 
mortalidade embrionária que ocorre no primeiro terço 
de gestação em conseqüência da infecção e inflamação 
uterina, muitas vezes gerando uma piometra, o que 
leva a repetição de estro em intervalos prolongados ou 
até mesmo a ausência de ciclicidade estral.



ARTIGOS TÉCNICOS LEITE

Neosporose: infecção causada pelo protozoário 
Neospora caninum, relacionada com as principais 
causas de abortos em rebanhos leiteiros. O principal 
hospedeiro da doença é o cão, que libera oocistos nas 
fezes. O sinal clínico mais característico é o aborto em 
qualquer fase da gestação e quando não ocorre aborto 
há uma grande chance da mãe infectada transmitir o 
agente para o filho. O diagnóstico é realizado através 
de testes sorológicos, como imunofluorescência 
indireta (IFA) e o teste imunoenzimático (Elisa) que 
indicam exposição dos animais a Neospora, não 
significando que os mesmos estejam doentes. Não 
existe tratamento para neosporose até o momento, 
entretanto, alguns protocolos e testes vacinais já estão 
sendo usados nos Estados Unidos. Como controle da 
Neosporose devemos evitar que cães defequem no 
hábitat das vacas e que restos fetais e placentários de 
abortos sejam enterrados eliminando a contaminação.

IBR (Rinotraqueíte Infecciosa Bovina): é uma 
infecção viral causada pelo Herpesvírus bovino Tipo 1. 
A doença como o próprio nome diz apresenta sinais 
clínicos de rintraqueíte, abortos, subfertilidade, 
conjuntivite, sialorréia, exsudatos nasais e infecções 
dos neonatos. A transmissão do vírus pode ocorrer por 
diferentes formas: via respiratória (tosse, espirro, saliva), 
via genital (principalmente durante a cópula) e vertical 
(durante a gestação). O diagnóstico clínico provável 
pode ser realizado pelos sinais clínicos, patológicos 
e epidemiológicos. Não há tratamento específico, 
sendo apenas sintomático e a prevenção é através da 
vacinação.

BVD (Diarréia Viral Bovina): é uma infecção 
causada por um pestivirus da família Flaviviridae. 
Existem dois biotipos do vírus o não-citopatogênico 
(NCP) e o citopatogênico (CP). A manifestação 
clínica da doença irá depender do biotipo viral, 
da virulência e do estágio de gestação em que o 
animal foi acometido, sendo responsáveis por sinais 
clínicos de imunossupressão, aborto e infertilidade. 
O diagnóstico clínico provável pode ser realizado 
pelos sinais clínicos, patológicos e epidemiológicos, 
porém devido à diversidade de manifestações 
sintomatológicas, o diagnóstico definitivo só pode ser 
realizado com o auxílio de testes laboratoriais. Não há 
tratamento específico, sendo apenas sintomático e a 
prevenção é através da vacinação.

Hoje em dia, com as biotecnologias da reprodução, 
não podemos permitir que doenças infecciosas 
interfiram negativamente no sucesso da atividade. 
Para isso, precisamos ter em nossa propriedade um 
controle reprodutivo e sanitário, através de manejos 
reprodutivos periódicos e calendários sanitários 
eficientes. Nunca devemos esquecer:

“UMA VACA SÓ PRODUZ
SE ELA REPRODUZ”.
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ABS Pecplan realiza 
tradicional Desfile
de Touros

Na tarde do último domingo, 04 de maio, a ABS Pecplan 
realizou seu tradicional Desfile de Touros. O evento que 
faz parte do calendário oficial da ExpoZebu, recebeu 
clientes, amigos e parceiros da ABS, e foi mais uma 
vez conduzido pelo Gerente Nacional de Negócios, 
Alexandre Lima.

Fernando Rosa, que assumiu recentemente como 
Gerente Leite Tropical, deu início a apresentação 
mostrando os 12 touros de Leite das raças Gir, Guzerá 
e Girolando. 

Os convidados puderam ver de perto dois grandes 
destaques desta ExpoZebu: o touro Diamante TE de 
Brasília, novo líder do ranking do Gir Leiteiro, e Tcheco 
JMMA, o touro número 1 do Gir Leiteiro Mocho!

EXPOZEBU 80 ANOS

“Diamante torna-se a melhor opção da raça” - diz Klaus Hanser de Freitas, Gerente Leite 
America Latina. “Touro líder em PTA leite, de úberes rasos, com STA para profundidade 
de úbere acima de 2,50, livre de Benfeitor, Everest, Teatro e Radar. Tcheco JMMA Filho 
de Radar é também opção de pedigree sendo livre de Benfeitor, Everest e Teatro.” 
complementa Klaus
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“A qualidade da progênie do Teatro o qualificou como 
um patriarca da raça. A ABS reconhecendo a capacidade 
genética deste touro em produzir animais lucrativos nos 
levou a eternizar sua passagem através de uma lápide na 
intenção de registrar para história a relação desta empresa, 
ABS Pecplan, com a pecuária.” Diz Fernando Rosa.

Outro momento de destaque do evento foi a homenagem 
prestada ao touro da raça Gir Leiteiro, Teatro da Silvania, 
morto em outubro do ano passado. Para completar esta 
homenagem, tivemos a apresentação de estreia do clone 
do Teatro na pista do Desfile de Touros.
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Cristiano Ribeiro, Gerente do Departamento Técnico de 
Corte apresentou Big Mac, grande touro da raça Angus. 
Gustavo Morales Brito, Gerente de Produto Zebu 
Corte conduziu o desfile dos 18 touros das raças Sindi, 
Brahman, Nelore Mocho e Nelore Padrão.

Dentre as estrelas da pista estiveram os campeões 
de venda 2013, Cacique FVC que se destaca pelos 
bons índices de prenhez na IATF, e o líder de vendas 
nacional no Nelore Mocho, Vencius RG. Ambos tem sido 
muito procurados por serem os primeiros touros no 
Sumário PMGZ.

Também brilharam neste desfile os campeões 
nacionais da raça Nelore, Fadel, Kongo TE Mafra e Nasik, 
e os líderes do Sumário ANCP, Mandarim da Matinha 
7176/04 PO Perdizes e Campeão da MN.

Representante da linhagem do Instituto de Zootecnia 
de Sertãozinho, o touro Erroso do IZ e outros touros 
importantes do cenário nacional como Haresh, Jhelum 
Ipê Ouro e Tanque da Mundo Novo também desfilaram.

 “O Desfile de Touros da ABS Pecplan é sempre um 
dia muito especial para toda equipe. É gratificante 
perceber em cada gesto, sorriso e olhar de nosso time a 
satisfação de receber em nossa casa clientes e parceiros 
satisfeitos. Neste dia podemos mostrar a todos nossa 
linha de trabalho genético e na grande maioria das vezes 
nosso desfile e os comentários dos Gerentes de Produto, 
estabelecem regras e tendências para todo mercado de 
corte e leite.” Márcio Nery, Diretor ABS Pecplan.
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A edição 2014 do Desfile de Touros, novamente foi coroada 
de um grande sucesso. Recebemos amigos, consultores 
técnicos, e parceiros comerciais das diversas regiões do 
país, sobretudo representantes internacionais, sempre 
em busca de atualizações técnicas e novidades genéticas. 
Apresentamos entre as opções de raças e touros provados, 
a melhor solução para atender as exigências do mercado 
corte e leite. Procuramos satisfazer a crescente demanda 
para o melhoramento genético bovino, combinando 
o bem estar animal em produção com à moderna 
tecnologia do sêmen congelado, entregando qualidade e 
segurança de resultados. Esse é o trabalho da equipe ABS 
Pecplan, inovando mais para servir sempre. Agradecemos 
a presença de todos e ficamos agendados para o próximo 
evento na ExpoZebu 2015! - finaliza Alexandre Lima.



EXPOZEBU 80 ANOS

Pág. 37

•  RESERVADO CAMPEÃO JÚNIOR MENOR.

•  Linhagens que foram acasalados: Nobre, 
Big Ben, Basco, Edhank, 1646, Bvlgari, Ranchi, 
Ilustre e Fajardo.

Fadel

•  4º PRÊMIO CATEGORIA 8 A 9 MESES (FÊMEA) 
E 12 A 13 MESES (MACHO). 

•  Linhagens que foram acasalados: Big Ben, 
Enlevo e Bitelo SS.

Bitelo DS

•  2º PRÊMIO CATEGORIA 11 A 12 MESES 
(MACHO).

•  Linhagens que foram acasalados: Bitelo SS 
e Big Ben.

Jhelum

Destaques ABS Pecplan
Zebu Corte

NELORE: participaram do julgamento 820 animais (512 fêmeas e 308 machos) e 108 
expositores. Progênies dos touros ABS e classificações:

por Raul Abreu  –  Gerente de Negócios RS



•  2º PRÊMIO CATEGORIA 10 A 11 MESES 
(FÊMEA) E 8 A 9 MESES (MACHO).

•  Linhagens que foram acasalados: Big Ben e 
Ranchi. *Obs: Foi vendida uma filha do Nasik no 
leilão Noite dos Campeões por R$ 100.000,00.

Nasik

•  3º PRÊMIO CATEGORIA 24 A 16 MESES 
(MACHO). 

•  Linhagens que foram acasalados: Nobre, 
Fajardo, 1646 e Paysandu.

Haresh

•  4º PRÊMIO CATEGORIA 16 A 18 MESES 
(FÊMEA).

•  Linhagens que foram acasalados: Big Ben, 
Pitman e Bitelo SS.

Rufo

•  2º PRÊMIO CATEGORIA 18 A 20 MESES (FÊMEA). 

•  Linhagens que foram acasalados: Bitelo SS, 
Panagpur, Ranchi, Enlevo e Edhank.

Zero

•  4º PRÊMIO CATEGORIA 28 A 30 MESES (FÊMEA). 

•  Linhagens que foram acasalados: Big Ben.

Hock

•  CAMPEÃO TOURO JOVEM. 

•  Linhagens que foram acasalados: Panagpur.

Edhank



•  2º PRÊMIO CATEGORIA 8 A 9 MESES (MACHO).

•  Linhagens que foram acasalados: 
Cachimbo e Avaí.

Majestoso

•  1º PRÊMIO CATEGORIA 33 A 36 MESES (FÊMEA).

•  Linhagens que foram acasalados: Numeral, 
Protetor, Bangalo, Banzeiro, Espanto da Prata, 
Requinte, Cantão 4 Irmãs e Raio.

Avaí

•  1º PRÊMIO CATEGORIA 12 A 13 MESES (FÊMEA). 

•  Linhagens que foram acasalados: Viveiro.

Niteroi

TABAPUÃ: participaram do 
julgamento 161 animais 

(93 fêmeas e 68 machos) e 
20 expositores.

Progênies dos touros ABS e 
classificações:

OUTROS:

PROGÊNIES QUE FORAM MOSTRADAS 
DURANTE A FEIRA:

•  MATINHA: TOUROS E PROGÊNIES DA BATERIA.

•  LEMGRUBER: PROGÊNIE DO CAMPEÃO.

•  IPÊ OURO: PROGÊNIE DOS TOUROS NASIK, 
ÍNDICO E JHELUM.

•  CHÁCARA 7 ESTRELAS: PROGÊNIE ZERO.



•  7º PRÊMIO CATEGORIA 20 A 22 MESES (FÊMEA).

•  Linhagens que foram acasalados: Debate.

Tango

•  3º PRÊMIO CATEGORIA 8 A 9 MESES (MACHO).

 •  Linhagens que foram acasalados: Tarolo.

Eros

•  RESERVADO GRANDE CAMPEÃO.

•  Linhagens que foram acasalados: Evento da 
Prata e Tarolo.

Lorran

EXPOZEBU 80 ANOS
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ABS Pecplan implementa 
nova forma de visitação à 
área de touros

Uma das novidades em nossa Central, que tem 
agradado muito a todos que vem nos visitar, é a nova 
forma de acesso à área de touros. Com muito mais 
conforto os visitantes estão circulando entre as áreas 
onde estão alojados os grandes reprodutores das raças 
de leite e corte dentro de vans, acompanhados pela 
equipe técnica da ABS Pecplan.  

Através de mais essa ação inovadora, adequada às 
novas regras de Biossegurança, a ABS Pecplan garante 
ainda mais segurança sanitária aos reprodutores e mais 
qualidade de atendimento aos clientes durante a visita.

Com o objetivo de atender a exigente e constante busca 
do mercado por produtos e serviços de qualidade, 
a ABS Pecplan tem como diferencial a garantia de 
um produto superior, tanto na fertilidade quanto na 
sanidade. Visite a Central da ABS Pecplan e confira!

Visitantes circulando entre as áreas de touros durante a ExpoZebu 2014.
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Esquerda à direita: Avelino Ureña, Blanca Gómez, Ovidio Mójica 
(Ganadera 4S), Diego García de Paredes (Ganadero), Elvira Virzi de 
Spiegel, Felipe Alejandro Virzi (exVice-presidente de la República de 
Panamá) (Ganadera Felipe Alejandro Virzi, S.A.), Rodrigo Spiegel 
(Ganadero y Gerente proprietário de FRIGOCARNE, S.A.), Marcos Rosa 
y Guillermo Alba (Gerente de Hacienda Hermot, S.A.). Niños: Felipe 
Spiegel Virzi y Stanley Motta Virzi.

Clique aqui e 
assista o vídeo

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPuc_AqK2ds0


EXPOZEBU 80 ANOS - MURAL
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Clique aqui e 
assista o vídeo

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPuc_AqK2ds0
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Clique aqui e 
assista o vídeo

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPuc_AqK2ds0


Nova pesquisa 
confirma benefícios 
do Sêmen Sexado

SÊMEN SEXADO

Um novo estudo das Universidades de Kansas e Harvard 
revelou que as vacas produzem mais leite quando 
estão prenhas de bezerras, fazendo do sêmen sexado 
potencialmente mais interessante do que se pensava.

Resultados da pesquisa, disponível no jornal científico 
PLOS One (http://www.plosone.org/), mostra que 
vacas prenhas duas vezes consecutivas de bezerras 
produzem 2.7% a mais de leite - o que equivale a cerca 
de 980 kg a mais - durante as duas primeiras lactações 
do que vacas prenhas de bezerros.

De acordo com um recente estudo da 
Universidade Estadual de Kansas e da 
Universidade de Harvard, vacas Holandesas 
produzem mais leite depois de parir fêmeas ao 
invés de machos.
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SÊMEN SEXADO

Essa informação proporciona mais um motivo para os 
clientes utilizarem sêmen sexado, adicionados aos já 
conhecidos benefícios:

•  Gera mais novilhas – em média 90% dos bezerros 
nascidos serão fêmeas.

•  Reduz o risco de doenças.

•  Ajuda no controle de custos nas substituições de 
novilhas.

•  Facilidade de parto – prevê uma dificuldade de parto 
2% menor com um touro ABS Sexation em relação 
a facilidade de parto do mesmo touro com sêmen 
convencional.

•  Reduz a incidência de partos distócicos, tanto em 
vacas como em novilhas, resultando na redução de 
custos com medicamentos durante o parto, refletindo 
diretamente no aumento do leite comercializável já 
que há uma redução da incidência de resíduos no leite 
(oriundos do medicamento) e descartes de animais.

O que diferencia o ABS Sexation dos demais?

Os touros sexados da ABS são baseados nas avaliações de Fertilidade de Touros do Real World Data™ (Dados do 
Mundo Real), onde estão valiosas informações de inseminações obtidas a campo de fazendas leiteiras comerciais. 

O Sistema de Manejo Genético da ABS, GMS, é um eficaz programa para identificar as mais valiosas fêmeas dos 
produtores de leite. O GMS pode ser associado ao ABS Sexation para produzir reposições melhoradas para aumentar 
a lucratividade em futuras gerações.

Aproveite essa interessante nova pesquisa usando o ABS Sexation em suas novilhas virgens para aumentar a 
produção de leite das vacas em sua primeira e segunda lactação além dos tantos outros benefícios que você já 
conhece e confia.
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GMS

Na tabela ao lado temos o acumulado dos últimos 12 
meses dos touros mais indicados no GMS, tanto no 
HOLANDÊS como JERSEY. No Holandês TRIGGER segue 
firme na primeira colocação, nossa equipe a campo 
já teve oportunidade de vistoriar as primeiras filhas 
paridas e a satisfação dos produtores são enormes. 
Cruzamento de SHOTTLE x BOLIVER, TRIGGER além 
de excelente linear possui características de saúde 
e longevidade ao extremo. No acumulado de ABRIL 
temos a presença de 3 touros genômicos entre os 15 
TOP, sendo PARADISE um filho de DORCY posicionando 
em segundo lugar. PARADISE é fruto de um cruzamento 
de DORCY x SHOTTLE da renomada fazenda 
REGANCREST, possui alta fertilidade de sêmen e uma 
prova de conformação impecável. No Jersey LEGAL 
segue com muita propriedade ocupando o primeiro 
lugar, suas filhas possuem excelente sistema mamário, 
caminhando com muita facilidade sobre seus aprumos 
e produzindo muito leite.

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª

Posição 
Anterior Trigger Paradise Chase Dorcy Crival Mammoth History Buxton Zelgadis Baldwin Homestead Gillespy Ponder Orville Soprano

Posição 
Atual Trigger Paradise Chase Crival Dorcy History Mammoth Buxton Zelgadis Baldwin Gillespy Orville Homestead Soprano Ponder

TOP 15 TOUROS  MAIS UTILIZADOS NO GMS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL

Relatório
Abril 2014

por Marcello Mamedes – Gerente de Produto Leite Europeu



GMS

Pictson Shottle

Filhas de Legal

LEGAL – Touro extremamente provado, C. Úbere +4.59 e +4.4 Vida Produtiva. 
Temos opção de sexado de 4 touros entre os 5 (LEGAL - HEADLINE - HIRED GUN - PREMIER)

Aos 14 ½ anos de IDADE

TOP 5 TOUROS  MAIS UTILIZADOS NO GMS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL
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NOTAS E DESTAQUES

DORCY PINE-TREE 2149ROBST 4846-ET VG-85 | MÁE DE MONTEREY ARMITAGE

Touros destaques

Filho de Bolton, 29HO14142 Dorcy continua melhorando a 

cada sumário de touros, com um TPI atual de +2318, +1800 

Leite, +682 NM$, +3 DPR e 2.67 CCS, além de +2.99 PTAT, 

+3.34 UDC e +2.96 FLC, Dorcy tem feito filhas que produzem 

alto volume de leite de qualidade sem sacrificar tipo.

9HO16955 MONTEREY é um dos mais fascinantes touros 

genômicos jovens a atingir o mercado da ABS. Esse filho de 

McCutchen x Robust x Zenith x SHOTTLE combina pedigree 

único com TPI líder no mercado e rankings de mérito líquido 

de +2578 GTPI e +859 NM$. Da família de Rudy Missy, 

Monterey supera em todas as áreas chave para produção, 

saúde, aptidão e tipo, com +3.74 PTAT, +1571 M, +83 F, +65 

P, +7 DPR e 6.9% CE.

Com o desenvolvimento de cada touro, a ABS torna-se cada 

vez mais comprometida em oferecer touros com ótimas 

características de saúde.  Um dos últimos a se classificar foi 

o Armitage – um filho precoce de Man-O-Man com uma mãe 

Goldwyn e antigo touro Primetime que oferece um pacote 

completo com volume de leite (+1124 M), componentes (+68 

F, +49 P and +630 NM$), saúde (2.71 CCS e 2.5 PL) e fertilidade 

(+1.3 DPR), somado a 5.1% Facilidade de Parto. Armitage 

realmente oferece o pacote completo que pode ser usado 

em um rebanho.

Para acrescentar um desses touros em seu programa de 

melhoramento, contate um representante da ABS ou ligue 

3319-5400. 

Provas completas desses touros estão disponíveis no 

site da ABS http://www.abspecplan.com.br/catalogos/

dairysire_2014april/

Fonte: ABS Global

TOUROS DESTAQUE DA REFORÇADA BATERIA DA ABS



NOTAS E DESTAQUES

Nova casa Holstein Sires

A Holstein Sires Genetics iniciou suas atividades em 2001, 
quando Ademilson Machado assumiu a Representação 
Comercial de Castro da ABS Pecplan.
O sonho de fazer parte da história de sucesso dessa empresa 
fez de um menino sonhador, hoje, com 13 anos de empresa, 
ter a terceira maior representação da ABS em faturamento e a 
primeira em faturamento de produtos Europeu Leite.
Desde o início, tinha uma ideia de ter uma sede própria na 
cidade. Um escritório onde os clientes pudessem vir até nós. 
Essa vontade começou a tomar força quando a Cooperativa 
Castrolanda apresentou o projeto da Cidade do Leite.
Mas, para sabermos mais sobre a cidade do leite, precisamos 
saber que Castro é a cidade perfeita para reunir num só local 
toda a cadeia produtiva do leite. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 226,80 milhões 
de litros por ano, Castro é a cidade que mais produz leite no 
Brasil. O Município tem cerca de 18 mil cabeças no rebanho e 
é referência no uso de tecnologias e melhoramento genético. 
Sem falar do perfil climático favorável da região que permite 
alcançar produtividades médias em torno de 30 a 35 litros de 
leite por animal por dia, e crescimento médio da produção em 
torno de 8% a cada ano.
A grande vitrine deste trabalho é o Agroleite, que apresenta 
em cinco dias todo o potencial de produção da região e tem se 
tornado referência ao concentrar todas as práticas da tecnologia 
para o segmento e ao mesmo tempo apontar tendências. O 
Agroleite acontece todos os anos no mês de agosto e naquela 
semana se reúnem os principais criadores de leite do país, 
onde participam de diversos eventos, todos com caráter 
essencialmente técnico. Os simpósios, seminários e eventos 
paralelos a programação oficial proporcionam aos visitantes 
oportunidades de informação sobre gestão, tendência de 

mercado, nutrição, sanidade e outros assuntos da pecuária de 
leite, tratados por especialistas de renome, vindos de diversos 
países. Cerca de 700 animais das raças holandesa P&B, V&B, 
jersey, simental e pardo-suíça são levados à pista. Mais de 100 
expositores apresentam lançamentos, tecnologias de produtos 
e serviços de ponta na área de interesse da cadeia leiteira.
Os investimentos no Parque Dario Macedo e área da Castrolanda 
anexa ao Parque é o que chamamos de Cidade do Leite. Este 
lançamento foi feito durante o Agroleite 2011 e a aceitação 
por parte das empresas foi imediata. Logo a Castrolanda 
desenvolveu um projeto inovador que deve transformar o 
ambiente na tal cidade do leite. O espaço tem mais de 70 mil m² 
e contempla o Parque de Exposições Dario Macedo e a área ao 
lado já de propriedade da Castrolanda, na qual será construído 
um barracão de 6.000 m² para abrigo dos animais e outro para 
arena de julgamentos, praça de alimentação, auditório para 
palestras com capacidade de atender cerca de 1.500 pessoas. 
As obras iniciaram no ano passado e serão aplicadas em 5 
fases. O valor do investimento deve ultrapassar R$15 milhões. 
Fazem parte também deste complexo de investimentos, a 
Vila Holandesa e a Praça Central, ambientes que devem ser os 
destaques do recinto onde, além de retratar a arquitetura da 
Holanda, o paisagismo deve atrair os olhares dos visitantes nas 
praças e ruas decoradas.
E mais uma vez, a Holstein Sires e a ABS PECPLAN saíram na 
frente, pois conseguiram fechar o contrato com a Castrolanda 
da primeira casa, que ficou pronta em 2013.
No dia 21 de março, a Holstein Sires Genetics recebeu clientes e 
convidados em suas novas instalações: seu escritório na Cidade 
do Leite, no Parque de Exposições Dario Macedo.
A inauguração foi realizada como parte das atividades do 3º 
ExpoJovem Castrolanda, que aconteceu de 20 a 22 de março 
como pré show do Agroleite, agendada neste ano de 2014, para 
os dias 3 a 8 de agosto.

E ASSIM O SONHO VIROU REALIDADE
A cidade do Leite é um projeto inovador da Cooperativa 
Castrolanda, que vai transformar uma área de 70 mil metros do 
parque de exposições, que hoje abriga a Agroleite, a maior feira 
da cadeia produtiva de leite do país.
A nova sede tem excelente localização, pois estará na praça 
central, exatamente na entrada do parque.
Nosso escritório funciona de segunda a sexta-feira, das 8h da 
manhã ás 18h. Com um amplo espaço interno, nossa casa quer 
receber seus clientes o ano inteiro.
Dentre os convidados o presidente da Cooperativa Castrolanda, 
Frans Borg, ajudou na abertura do escritório.
Nossos clientes e amigos marcaram presença no local, além da 
equipe de vendas da Holstein Sires, Sandro Heinman, que atua 
nas regiões do interior de Castro, Valter Vaz Silvério, vendedor na 
cidade de Santana do Itararé e Ricardo Tokarski, que atende a 
região de Joaquim Tavora e arredores.

por Ana Paula Ortiz, Representação Comercial de Castro

Nova casa da Holstein Sires Genetics e ABS Pecplan na Cidade do Leite



NOTAS E DESTAQUES

Visita John Andersen

No último dia 27 de abril, a Holstein Sires, recebeu em seu novo 
escritório a visita dos senhores Helio Vaz Rezende (Gerente de 
Ferramentas de Serviços Técnicos Genus ABS), Dr. Hernando 
Lopez (Gerente de Serviços Técnicos Américas) e o Sr. John 
Andersen e sua esposa.
John Andersen é Sócio Gerente da Double A Dairy, do grupo 
Aardemas, em Twin Falls, Idaho, EUA. A fazenda tem 15.000 
vacas em ordenha e o grupo total tem 30.000. Nessa fazenda fica 
localizado o Centro de Treinamento Reprodutivo da ABS.
O objetivo principal dessa visita foi a troca de experiência do Sr. 
John com os demais produtores da região de Castro.

REPRESENTANTE ABS PECPLAN EM CASTRO/PR RECEBE A 
ILUSTRE VISITA DE JOHN ANDERSEN

por Ana Paula Ortiz, Representação Comercial de Castro

Vista área via satélite

Double A Dairy:
– 14.700 vacas Holandesas.
– 9.000 vacas em Free stalls.
– 4.000 vacas no pasto.
– 4 Double 50 Parallel Parlors.
– Centralized Calving Facility.

Aardema Dairies:
- 5 fazendas.
- 13.000 vacas (Jersey).



NOTAS E DESTAQUES

Visita John Andersen

Como parte da programação Sr. John fez uma palestra para um 

grupo de produtores da região, para apresentação da fazenda e 

troca de informações. 

Estiveram presentes: Sr. Ubel Borg, Sr. Roberto Borg, Sr. Lucas 

Rabbers, Sr.Paulo Roberto Trentim, Sr. Armando de Paula 

Carvalho Filho, Sr. Arthur Kassies, Sr. Reinold Groenwold, Sr. Hans 

Jan Groenwold, Sr. Rivadavia Imbronizio, Sr.Raul Los, Sr. Teunis 

Jan Groenwold e Dr. Aldori Jose Corso.

Uma das salas de ordenha. Grupo de 100 filhas de Shottle.



NOTAS E DESTAQUES

Visita John Andersen

É muito importante relatar que essa visita deixou grandes 

conquistas em nossa região. Não foi apenas trocas de experiência, 

mas um grande aprendizado para nós e nossos clientes.

Gostaria de agradecer a oportunidade de recebermos o John 

em nossa região. Foi incrível como nossos produtores foram 

participativos durante a palestra. Não tínhamos como expectativa 

uma hora de palestra, o que aconteceu é que passamos de duas 

horas – finaliza Ademilson Machado, proprietário da Holstein 

Sires, representante comercial ABS Pecplan.

John, sua esposa e Reinold Gronwold.Armando Carvalho Filho, Helio Vaz Rezende
e Dr. Hernando Lopez.



NOTAS E DESTAQUES

Destry*RC

Destry*RC está rapidamente se tornando conhecido como o mais 
consistente touro para Tipo da indústria. Muitos acreditam que 
Destry*RC e Atwood são os dois melhores touros para exposição 
de gado do mundo. Destry*RC possui fator recessivo, uma 

ótima família e centenas de filhas em sua prova. Ele continua 
melhorando e é um dos touros top para Tipo. Com sêmen 
Convencional e Sexado disponíveis, ele deveria fazer parte de 
todos os programas de melhoramento para Alto Tipo.

Fonte: ABS Global

Filhas do touro Destry continuam a 
impressionar criadores de todo o mundo

Califórnia

Marylin

Madonna e Madame - Filhas de Destry*RC



NOTAS E DESTAQUES

Durante o mês de abril tivemos na central Uberaba a visita 

do Gerente de Produção da ABS Canadá - Daniel Hodgkin 

e da Assistente de Produção nos EUA - Trisha Barman. “Os 

dois vieram fazer um levantamento de toda nossa rotina 

de coleta com o objetivo de melhorarmos nossa rotina 

de produção. É sempre importante termos profissionais 

capacitados auditando nossa rotina, normalmente alguns 

pontos básicos podem passar despercebidos e pessoas fora 

da rotina conseguem identificá-los com maior precisão. 

Também recebemos a visita do diretor da Genus ABS, Mark 

Smith, responsável por todas as 9 centrais de produção ao 

redor do mundo. Mark trabalhou conosco em vários pontos, 

alinhamento do time de produção, orçamento para ano fiscal 

2015, projeto de biossegurança e revisão de toda a rotina 

da central. Estes procedimentos são muito importantes para 

alinharmos a rotina de produção com foco em qualidade 

e biossegurança.” – relata Dr. Fernando Vilela, Gerente de 

Produção. 

“Foi um prazer visitar a Central da ABS Pecplan no Brasil 

por 2 semanas. Durante minha estadia, conheci pessoas 

maravilhosas e agradeço muito por essa oportunidade”. – diz 

Trisha Barman, Assistente de Produção na ABS Global. “Os 

touros estão vivendo um sonho com agradáveis e exuberantes 

piquetes e sombras das árvores para descansarem embaixo. 

Eles não poderiam pedir melhores condições. Além dos 

alojamentos, a equipe trata os touros com respeito e 

entendem a grande importância deles. Mais que isso, a equipe 

tem muito orgulho do negócio. Mark, Daniel e eu fizemos uma 

apresentação sobre as Centrais da ABS ao redor do mundo 

para todo o time de produção. Mostramos como diferentes 

partes do mundo fazem essencialmente o que eles fazem; 

com diferentes instalações, equipamentos e diferentes tipos 

de touros”. – Finaliza Trisha.

VISITAS INTERNACIONAIS DO SETOR DE PRODUÇÃO

Visitas internacionais



Treinamento ABS Monitor

NOTAS E DESTAQUES

Nos dias 31 de março e 1º de abril, foi realizado um treinamento sobre o ABS Monitor para os técnicos da parceira 

Cooperativa Santa Clara em Carlos Barbosa/RS. O treinamento foi ministrado pelo Dr. Helio Rezende, Gerente de 

Ferramentas de Serviços Técnicos da Genus ABS, e foram inseridos mais de 20 clientes na 1ª etapa, facilitando e 

trazendo inúmeros benefícios ao controle reprodutivo das propriedades assistidas pelos técnicos da Santa Clara.

TREINAMENTO ABS MONITOR



NOTAS E DESTAQUES

Veja ao lado o resultado da enquete 
recentemente publicada em nossa 
Home Page.

Qual a melhor maneira para o produtor baixar o custo de 
produção por litro de leite (ações por dentro da porteira)?

01. Melhorar a taxa de prenhez do rebanho em 2%.

03. Utilização de bST (Somatotropina).

02. Utilizar sêmen de touros com Mérito Líquido acima de 550.

04. No verão, baixar a temperatura no ambiente das vacas em 5ºC.

Total de votos: 94

Data da publicação: 14/04/2014 •  Data de encerramento: 31/05/2014

52%

11%

8%

29%

Participe você também! 
Acesse: www.abspecplan.com.br

RESULTADOS 
DA ENQUETE

Enquetes



OLHAR RURAL

CONCURSO DE FOTOS 
OLHAR RURAL

No ano passado tivemos a alegria de realizar este concurso que 
trouxe a nós dezenas de belíssimas fotos, que representavam e 
transmitiam o cotidiano de quem trabalha, vive ou presencia cenas 
no campo. Sucesso absoluto em 2013, o Concurso Olhar Rural está 
oficialmente recomeçando em 2014. 

A grande novidade é que agora além de enviarem fotos por e-mail, 
os fotógrafos poderão simplesmente marcar as fotos nas redes 
sociais Facebook e Instagram com a hashtag #OlharRural e marcar a 
ABS Pecplan usando o marcador @abspecplan. 

Não perca tempo e já comece a clicar e enviar para nós seus melhores cliques!
Confira nas próximas páginas as fotos que já recebemos!

abspecplan @abspecplan

VEJA AS REGRAS DO CONCURSO:

As fotos participantes devem ser enviadas para livia.franca@genusplc.com ou 
direcionadas à ABS Pecplan através das redes sociais Facebook e Instagram 

usando o marcador @abspecplan e a hashtag #abspecplan. 

As melhores fotos de cada mês serão publicadas em nosso Portal na Internet, 
nossa Fan Page no Facebook e nossa página no Instagram. As fotos selecionadas 

também serão publicadas no ABS News.

Dentre as melhores do ano escolheremos as fotos que irão ilustrar o calendário 
ABS 2015.

Para que a foto seja aprovada para publicação no calendário é importante que 
a mesma tenha resolução mínima de 6 megapixels.

Este espaço está aberto para clientes, funcionários, representantes comerciais, 
amigos e admiradores da empresa.

Receberemos fotos até o final do mês de outubro, quando será feita a seleção 
das melhores fotos para o calendário.

Nos reservamos no direito de não publicar fotos que não se enquadrem no 
tema proposto.
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Bufinhos | Foto de Octacilio José Pessoa Ferreira Neto

Diamante Negro | Foto de Octacilio Jose Pessoa Ferreira Neto

Carinho de mãe - Vaca 1/4 filha de C.A Paladino com cria 5/8 neta 
de Larcrest Control (Faz. Guarani, Uberaba MG) | Foto de Rubens Jr.

Entardecer na chácara Recanto dos Passarinhos
(Pirai do Sul PR) | Foto de José Demlmiro Solak

MURAL OLHAR RURAL



Espelho | Foto de Francisco Moraes

Infância na roça | Foto de Kica Macrili

Fazenda Maria Luisa (Encruzilhada do Sul RS)
Foto de  Circe Dallegrave Schroeder

Novilhas Nelore  | Foto de Francisco Moraes

MURAL OLHAR RURAL



Paraiso | Foto de Kica Macrili

Maternidade - Sumatra DM (Teatro) em seu primeiro parto  
Foto de Kica Macrili

O encanto da primavera (Tabaporã MT)
Foto de Ivete Ricken Domiciano

MURAL OLHAR RURAL



Mãe e filho | Foto de Francisco Moraes Solidariedade | Foto de Francisco Moraes

MURAL OLHAR RURAL



Fotos Recebidas pelas Redes Sociais

@terrasdevishnu

@terrasdevishnu

@rodrigodonato

MURAL OLHAR RURAL



A força da ABS Pecplan no campo | Foto de Marcelo Selistre

Conversa | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

Brilho | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

Domingo ensolarado | Foto de Janus Katsman

MURAL OLHAR RURAL



É pra lá que eu vou! | Foto de Rodrigo Falco

Fazenda Cascalho Preto (Coronel Xavier Chaves MG)
Foto de Rafael Resende

Eu Flor & Você beija-flor | Foto de Rodrigo Falco

Feno de tifton (Agropecuária Carolina Quinze de Novembro RS) 
Foto de Henrique Ruppenthal

MURAL OLHAR RURAL



Filhas de Maple (Fazenda Santa Cruz, Nova Venécia ES) 
Foto de Breno Dalla Maestri

Lusco-Fusco | Foto de Rodrigo Falco

Leiteira Negona (IFTM Campus São Vicente)
Foto de Leandro Ferreira Domiciano

Maçaricos | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

MURAL OLHAR RURAL



Filhas de Maple (Fazenda Santa Cruz, Nova Venécia ES) 
Foto de Breno Dalla Maestri

Lusco-Fusco | Foto de Rodrigo Falco

Leiteira Negona (IFTM Campus São Vicente)
Foto de Leandro Ferreira Domiciano

Maçaricos | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

MURAL OLHAR RURAL



Nascer do sol na fazenda | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

Pé de mandioca | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

O anoitecer do pavão | Foto de Marcos de Carvalho Dias

Pôr-do-sol | Foto de Janus Katsman

MURAL OLHAR RURAL



MURAL OLHAR RURAL

Rabo-de-palha | Foto de Circe Dallegrave Schroeder

Vacada pronta para ser inseminada | Foto de Marcos de Carvalho Dias

Tocando a boiada (Porto do Gaúchos MT)
Foto de Leandro Ferreira Domiciano

Vacas pastejando e colheita de soja no fundo - Propriedade de Levino 
Ruppenthal (Quinze de Novembro RS) | Foto de Henrique Ruppenthal



Verão na Fazenda Campos do Senhor II | Foto B de Renan Soranso

Descanso | Foto de Rodrigo Falco

Verão na Fazenda Campos do Senhor II | Foto de Renan Soranso

MURAL OLHAR RURAL



MURAL OLHAR RURAL

ABraçoS | Foto de Breno Dalla Maestri Cuidado aos animais se aprende é de cedo - Kayla 
(Tabapoã MT) | Foto de Ivete Ricken Domiciano



Fotos Recebidas pelas Redes Sociais

@terrasdevishnu @terrasdevishnu

MURAL OLHAR RURAL



ABS Pecplan (34) 3319.5400
Rodovia BR-050, Km 196 | Uberaba MG


