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Responsabilidade e Segurança 

Foi uma decisão difícil onde sabíamos que haveria um risco inicial, mas 
nossa responsabilidade com nossos parceiros em genética e nossos clientes 
falou muito forte e tomamos a decisão.
Desde fevereiro de 2014 nossa Central ABS Pecplan está sob um novo 
status de BIOSSEGURANÇA resultando em uma nova atitude em relação a 
qualquer movimento de pessoas e veículos dentro da central.
O grande desafio seria ExpoZebu onde recebemos um grande volume de 
visitantes e este grande teste recebeu NOTA 10. Clientes satisfeitos e 
aprovando o conforto e agilidade da visita feita em veículos. Mais rápido, 
mais foco e muito mais confortável. 
Para aumentar mais ainda a segurança, implantamos um exclusivo sistema 
de rastreamento e acompanhamento de todas as etapas de nossa produção. 
O GPS está trabalhando para garantir que nossos clientes irão receber um 
produto de qualidade mundial.
A questão da BIOSSEGURANÇA é irrevogável para nós que queremos ter 
a certeza de que estamos nos preparando para o futuro onde levaremos a 
genética Made in Brasil para muitos países. Em nossa Central  ABS você é 
sempre bem vindo e como diz nossa equipe nós fechamos nossos portões aos 
problemas sanitários e não as fazendas de nossos clientes.
Não poderia deixar de agradecer a toda equipe e a nossa maravilhosa força de 
vendas que juntos realizaram uma fantástica e energizante CONVENÇÃO 
NACIONAL.Uma boa leitura a todos.
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Para marcar presença na ExpoGenética 2014, a ABS Pecplan montou uma grande 
estrutura no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). Pavilhões foram preparados 
para a exposição de animais que fazem parte do Catálogo Corte Zebu, lançado às 
vésperas da feira. Com as ações, a empresa registrou o melhor resultado de todas 
as edições da feira.

Ao todo, nove touros de destaque da bateria ABS foram apresentados, sendo seis 
deles pelo Rancho da Matinha. Também foram expostas mais de 10 progênies da 
bateria de corte. Entre elas, seis com sangue do Playboy, o touro nelore da Matinha 
conhecido pelo alto desempenho produtivo e perfeição racial.

A exibição possibilitou que os visitantes observassem de perto a genética dos 
animais contratados pela Central. “Nós conseguimos lançar o catálogo antes 
da ExpoGenética, assim os criadores que nos visitaram puderam conhecê-lo e 
recebemos muitos elogios. Em dez anos de trabalho, conseguimos formar uma 
bateria com muita qualidade. Está bem enxuta e direcionada ao mercado”, ressalta 
o gerente de Produto Corte Zebu da ABS, Gustavo Morales Brito. 

Durante todo o tempo, as equipes técnica e comercial ficaram à disposição para 
explicações no estande, que ficou muito movimentado durante a feira. Morales 
destaca que a Central da ABS Pecplan, que fica na BR050, também registrou recorde 
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Uma ExpoGenética para 
entrar para a história

de visitação no período. Em um único dia, na segunda-feira, dia 18/08, por exemplo, 
o público foi duas vezes maior do que a média diária das edições anteriores.

Negócios. Com a qualidade da bateria e maior divulgação, consequentemente, a ABS 
registrou crescimento das vendas de sêmen. “Foi, sem dúvida, uma ExpoGenética 
de recordes. A tomada de decisão foi maior este ano. A valorização do bezerro e o 
aquecimento do mercado de inseminação podem ter contribuído”, opina.

Segundo o gerente, além dos resultados obtidos durante a exposição, os efeitos 
da feira ainda serão sentidos até a segunda semana de setembro, principalmente, 
pela proximidade do período de monta. No Triângulo Mineiro e em várias outras 
partes do país, a estação começa em outubro, com a previsão de início das chuvas. 
“Muita gente vem, escolhe e, depois, volta para fechar negócio. Ou dá preferência 
para o representante que atende na fazenda. Então esse boom de negócios deve 
continuar”, explica.

A ExpoGenética também foi marcada por nove leilões de animais provados pelos 
programas de melhoramento oficializados pelo MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento). Pelos remates, também ficou evidenciada a valorização 
da genética ABS, como no Leilão Duetto Matinha – Megatouros e Raçadoras, que 
também é destaque desta edição do ABS NEWS.

por Faeza Rezende - Jornalista

ABS Pecplan bate recorde de visitação, de qualidade, 
de organização e de vendas durante participação 
na 7ª edição da feira
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O primeiro fim de semana de negócios da 7ª ExpoGenética foi marcado pela dupla, 
inédita, de leilões promovidos pelo Rancho da Matinha. O Duetto Matinha reuniu 
o tradicional Leilão de Megatouros com o Leilão Raçadoras. Com a ação, a grife 
faturou mais de R$ 2,8 milhões, com a oferta de 292 animais.

Foi a primeira vez que fêmeas foram comercializadas no mesmo dia em que o 
já consagrado remate de reprodutores. Para o empresário Luciano Borges, que 
seleciona Nelore há quase 40 anos, o resultado surpreendeu. “Foi uma experiência 
muito satisfatória”, comemora.

Entre as 22 fêmeas vendidas, matrizes com filhos de destaque, como Raj, Numaru e 
Mutante. Com a comercialização das raçadoras, o faturamento foi de quase R$ 700 
mil e o preço médio ficou em R$ 33,2 mil. A maior valorização foi para Khozana da 
Matinha, filha do Rambo da MN em vaca Dirigido da Matinha, que produziu o touro 
Mandarim da Matinha, arrematada por R$ 72 mil por Beatriz Biagi Becker.

Já no tradicional remate de Megatouros foram colocados à venda 272 jovens 
reprodutores da safra 2012, registrando movimentação de R$ 2,2 milhões. A 
média foi de R$ 10.030,00 para os lotes individuais, um resultado 30% superior 
ao registrado em 2013.“ O que mais me impressionou foi a fluidez do leilão. 
Conseguimos terminar antes das sete da noite, isso porque foi grande procura 
pelos nossos reprodutores”, ressalta Borges. 

ESPECIAL EXPOGENÉTICA

Duetto Matinha: 
sucesso em dose dupla

Em 2014, pela primeira vez, os machos também foram ofertados em seis megalotes 
com 26 touros cada. Segundo Luciano Borges, foi uma forma de atender grandes 
projetos pecuários. “Em Uberaba, nunca tínhamos feito isso. E funcionou muito 
bem, possibilitando as grandes pecuárias comprarem touros no atacado. A 
intenção é repetir essa estratégia no ano que vem”, comenta.

O Rancho da Matinha contou com a parceria de Eduardo Penteado Cardoso, da 
Fazenda Mundo Novo – Nelore Lemgruber, que também ofertou animais no remate. 

A grife Matinha é conhecida pela genética de qualidade comprovada em 
programas, como o de melhoramento Nelore Brasil, da Associação Nacional 
de Criadores e Pesquisadores (ANCP). Vale destacar também que o Rancho da 
Matinha desenvolveu o primeiro índice econômico completo do país, ponderando, 
inclusive, o consumo alimentar que responde por 70% do custo da produção. 
Assim, é possível fazer comparações e estimar quanto lucro vai gerar cada filho de 
um determinado reprodutor.

Agenda. No dia 21 de setembro, o Rancho da Matinha promove o Leilão Ventres 
Vip Matinha. Serão ofertadas 250 novilhotas super precoces, prontas para a estação 
de monta em outubro. De acordo com o organizador, 80% delas com MGT Top de 
0,1 a 0,5%. O leilão virtual será transmitido pelo Canal Rural, a partir das 13h30.

por Faeza Rezende - Jornalista

Promovido pelo empresário Luciano Borges, remate 
oferece touros e matrizes provados e fatura mais de 
R$ 2,8 milhões M A T I N H A
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Novidades Corte Zebu

No mês de agosto, a ABS Pecplan lançou o novo catálogo Corte Zebu 2015, 
onde estão disponíveis informações precisas para a seleção do melhor 
produto de acordo com a realidade de cada rebanho. Nesse catálogo, o 
criador encontrará 16 grandes novidades e um mix de produtos para atendê-
lo com o que há de melhor das raças Nelore, Nelore Mocho, Brahman, 
Tabapuã, Guzerá e Sindi.

As avaliações genéticas foram atualizadas através dos mais importantes 
sumários nacionais e conta também com o selo de certificação IATF.

“Conte também com nossa equipe técnica que encontra-se cada vez mais 
perto de você! Hoje temos 6 técnicos em pontos estratégicos que podem 
lhe atender conforme a sua demanda, seja ela de indicações, serviços de 
acasalamentos, direcionamento ou apoio na escolha dos reprodutores mais 
indicados para sua particularidade”, acrescenta Gustavo Morales, Gerente de 
Produto Corte Zebu da ABS Pecplan.

Confira as 16 novidades: 

www.abspecplan.com.br/cortezebu

AB R A Ç O S  Q U E  N U T R E M  C O N F I A N Ç A !

CONFIANÇA NA MELHOR GENÉTICA DE REPRODUÇÃO
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O QUE HÁ DE MELHOR EM UM AMPLO MIX DE PRODUTOS PARA ATENDÊ-LO.

ABS Pecplan lança novo 
catálogo Corte Zebu com
16 grandes novidades

http://www.youtube.com/watch?v=qjq3XzUkxs4



Novidades Corte Zebu

www.abspecplan.com.br/cortezebu

AB R A Ç O S  Q U E  N U T R E M  C O N F I A N Ç A !

CONFIANÇA NA MELHOR GENÉTICA DE REPRODUÇÃO
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O QUE HÁ DE MELHOR EM UM AMPLO MIX DE PRODUTOS PARA ATENDÊ-LO.

7308/04 PO Perdizes Dhamekh FIV da Sabiá Equador TE GSPA Federativo do IZ

Jatan de Naviraí Kongo TE Mafra Najar FIV Ipê Ouro Ocullum FIV da EGR

http://www.youtube.com/watch?v=qjq3XzUkxs4
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www.abspecplan.com.br/cortezebu

AB R A Ç O S  Q U E  N U T R E M  C O N F I A N Ç A !

CONFIANÇA NA MELHOR GENÉTICA DE REPRODUÇÃO
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O QUE HÁ DE MELHOR EM UM AMPLO MIX DE PRODUTOS PARA ATENDÊ-LO.

Olimpio da Beabisa Quebec da EAO Quichua da Tradição Raj Matinha

Rastan Matinha Rubaiah Matinha Consórcio RG Hobby FIV Géo

http://www.youtube.com/watch?v=qjq3XzUkxs4



LANÇAMENTO CATÁLOGO

O novo catálogo de Corte Europeu 2015 foi apresentado ao mercado no 
final do mês de Julho, repleto de informações para a pecuária moderna e 
com grande variedade de opções para os diferentes objetivos e sistemas de 
produção do Brasil.

Neste catálogo, o produtor encontrará a melhor opção de acordo com 
seus critérios de seleção e contará com a facilidade de visualização das 
informações através dos selos: Indicado para novilhas, Rock Solid e Selos IATF.

“A fertilidade é o fator com maior impacto econômico na atividade do 
gado de cria e por isso, passa a ser um dos principais critérios na decisão de 
compra de sêmen do produtor. Nosso compromisso é entregar um produto 
que passa pelo mais moderno e rigoroso processo de produção, de uma 
empresa pioneira, inovadora, focada em resultados, com a experiência 
de mais de 70 anos no mercado da inseminação artificial” afirma, Marcelo 
Selistre, Gerente de Produto Corte Europeu da ABS Pecplan.

Acesse o catálogo online através do link:

www.abspecplan.com.br/corteeuropeu

AB R A Ç O S  Q U E  N U T R E M  C O N F I A N Ç A !

CORTE
EUROPEU

ORIENTANDO VOCÊ PARA OS MELHORES RESULTADOS.

UMA PROVA DE CONFIANÇA EM SUAS MÃOS

Pág. 11www.youtube.com/watch?v=JIjt0U31XQ4



LANÇAMENTO CATÁLOGO

No início de Julho, a ABS Pecplan lançou seu novo catálogo de Leite 
Tropical, que conta agora com as raças Girolando, Frísio Inglês, Ayrshire, 
Pardo Suíço, Gir Leiteiro, Gir Leiteiro Mocho, Sindi e Guzerá Leiteiro.

Esse catálogo é o início da grande reestruturação do departamento 
de Leite da ABS, que criou essa nova pasta visando melhor atender 
aos produtores de leite e acompanhando as mudanças do cenário de 
produção leiteira. 

“Essa nova pasta inicia seu trabalho de forma simultânea com as 
mudanças do mercado de leite, onde o foco é trazer alternativas para 
a produção de maiores volumes de leite, em condições tropicais, com 
baixo custo e alta lucratividade”, afirma Fernando Rosa, Gerente de 
Produto Leite Tropical da ABS Pecplan.

Acesse o catálogo online através do link:

www.abspecplan.com.br/leitetropical

AB R A Ç O S  Q U E  N U T R E M  C O N F I A N Ç A !

LEITE
TROPICAL

INFORMAÇÕES MAIS OBJETIVAS E CONSULTA MAIS FÁCIL.

PROVA DE CONFIANÇA NA BUSCA DE RESULTADOS.

A ABS Pecplan possui um departamento técnico de corte e leite altamente 
capacitado à disposição de todos os criadores, através de visitas consultivas para 
a indicação dos melhores reprodutores de acordo com cada necessidade.

Consulte nossa equipe técnica e agende uma visita.
www.youtube.com/watch?v=c-UqtbToBIE&list=UUkmmLtzqZLJw0Cb6ryWmGAA



GPS

por Faeza Rezende - Jornalista

A ABS Global é a primeira empresa do mundo a garantir 100% de segurança 
ao mercado, com a implantação de um sistema que rastreia o material 
genético por código de barras e unifica a gestão de todas as centrais do mundo

Foram cinco anos de trabalho, entre planejamento, 
pesquisas e testes, até que a ABS Global instalou 
oficialmente o sistema GPS – Global Production 
System (Sistema Global de Produção). Um software 
que revoluciona o processo produtivo, levando mais 
eficiência, agilidade e, principalmente, segurança 
ao mercado de inseminação artificial. Inovador, o 
programa permite a gestão integrada das unidades da 
empresa e a informatização de todos os procedimentos 
nas centrais, desde a coleta até o controle de pedidos 
de vendas. 

Para a implantação do novo sistema, as mudanças 
começaram no campo. Todos os touros ganharam 
microchips, contendo 15 dígitos. São esses números, 
transformados em código de barras, que permitem o 
rastreamento do material genético dentro das centrais, 
com 100% de segurança.

Os coletores de sêmen receberam um novo 
equipamento para o trabalho: uma espécie de pistola, 
que funciona como leitor digital. Assim que termina 
a coleta, o funcionário direciona o aparelho para o 
dispositivo microeletrônico (brinco) do touro, carrega 

a informação digital sobre o doador e leva para o 
laboratório, junto com o material genético.

“Depois, quando apontamos o equipamento para 
o computador, ele envia os dados do animal e, 
automaticamente, é impressa uma etiqueta com o 
código de barras daquele animal, que é colada no tubo 
do sêmen”, conta Fernando Vilela Vieira, gerente de 
produção da central de Uberaba (MG), lembrando que, 
antes, essa marcação do nome do doador nos frascos 
era feita manualmente, à caneta, pelo colaborador.

As demais etapas no laboratório também exigiam 
a inserção manual de dados, como, por exemplo, a 
digitação do nome do touro e do peso do material 
genético. Para a implantação do GPS, todos os 
periféricos, como balança, foram trocados e ganharam 
um leitor de código de barras. Assim, todos os 
procedimentos, desde a pesagem do material até a 
colocação de antibiótico, passaram a ser validados 
digitalmente, garantido a identidade das amostras e a 
integridade das informações.

“É só apertar uma tecla e o sistema insere a informação. 
Isso acaba com uma grande preocupação nossa e do 

mercado de que poderia 
haver algum erro durante 
o processo, como troca das amostras por causa de 
digitação, já que são muitos números e muitos touros 
possuem nomes muito parecidos. Por mais que 
sempre tomássemos muito cuidado, o risco existia. 
Hoje, não há dúvidas. É totalmente seguro”, explica 
Vilela, acrescentando que a ABS é a primeira empresa a 
desenvolver e adotar um sistema como esse.

BANCO DE DADOS: com a digitalização do processo, 
todas as informações de cada coleta, como a 
quantidade e a concentração de sêmen, passaram a 
ser armazenadas instantaneamente no histórico do 
touro. Além disso, os registros dos animais de todas 
as centrais dos nove países onde a ABS atua (Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra, Rússia, China, Índia, Brasil, 

Tecnologia e segurança de ponta a ponta



Itália e Austrália) foram unificados no banco de dados, 
possibilitando assim, o monitoramento – em tempo 
real – da produção, do estoque e dos pedidos recebidos 
pelos clientes de qualquer parte do mundo.

Segundo Vilela, assim que a demanda é recebida, ela 
é cadastrada no sistema por país e por categoria (por 
exemplo, se o objetivo é comercialização nacional, 
exportação ou para atender interesse do proprietário). 
Assim, os pedidos são controlados e direcionados. 
“Se um touro está produzindo mil doses e 500 delas vão 
para Colômbia, o software já encaminha a produção 
desse material para que atenda as exigências sanitárias 
do comprador externo”, exemplifica o gerente, 
ressaltando que isso só é possível pela interação do 
GPS com outros dois programas da ABS: o Bovine 
(que administra os dados técnicos dos touros) e o Health 
(que oferece informações sobre sanidade).

Outra vantagem é a padronização e a agilidade na análise 
de dados. Com a unificação das informações, é possível 
emitir relatórios instantâneos sobre determinado touro, 
incluindo detalhes como a capacidade de produção 
mensal, a concentração do sêmen, quantos saltos fez 
por dia ou quantas doses produziu no inverno. “Às vezes, 
um cliente fazia um questionamento e eu precisava 

1ª ETAPA

Identifica o touro 
pelo brinco

Descarrega dados no 
computador

Completa as informações 
no programa

Retira a etiqueta com 
código de barra do touro

Cola o adesivo no tubo 
com o sêmen coletado

2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA

gastar 30 minutos fazendo cálculos para ter um relatório. Hoje, basta selecionar o que quero e os dados são processados 
na hora. E isso é muito importante. Na era da informação, sai na frente a empresa que é mais rápida. E, sem dúvida, o GPS 
demonstra o interesse, o empenho e o investimento da ABS para se diferenciar no mercado”, opina o gerente.

“Temos o prazer de anunciar a implantação do GPS em nossa Central no Brasil. Essa é a última instalação do Programa 
GPS em nossas unidades de produção incluindo EUA, Canadá e Reino Unido. 

O programa foi desenvolvido para padronizar as operações da nossa produção global e melhorar a comunicação entre 
as unidades. Além disso, o GPS substitui sistemas antigos, metas de produção para ordens de trabalho específicas, 
otimiza a produção e gerenciamento dos touros, melhora os relatórios globais, aumenta a segurança das amostras ID e 
compromete os colaboradores a gerenciar os processos através da rede e feedback de dados.

Alguns dos principais recursos do GPS incluem relatórios globais em tempo real, amostras com código de barras e 
cadeia de elementos de segurança, criação de ordem de serviço e rastreamento, eficiência e automatização, interação 
com outros programas, adaptação às diversas línguas e sistemas para alertas e notificações.

O GPS está em desenvolvimento desde 2012 e a ABS agora possui o código. Isso significa que estaremos constantemente 
preparados para atualizar o sistema conforme mudança dos processos e necessidades. O processo de implantação foi 
muito tranquilo. Não houve interrupção na produção durante o processo de implantação. Parabenizo toda a equipe por 
essa mais nova inovação”, comenta Elisa Roberts, Gerente de Operação da Genus.

Pág. 14

As principais etapas do Sistema Global de Produção



6ª ETAPA

Entrega o material 
identificado no laboratório

Armazena o sêmen por 1h 
para resfriamento

Leitura do código para 
cada etapa da conclusão 

do processo

Acrescenta diluente 
no sêmen

Conserva por 1h Envasa o sêmen

7ª ETAPA 8ª ETAPA 9ª ETAPA 10ª ETAPA 11ª ETAPA

ABS investiu US$ 500 mil 
para desenvolvimento e 
implantação do GPS
O GPS – Global Production System foi instalado em todas 
as centrais ABS Global do mundo, de forma escalonada, 
começando pelos Estados Unidos. Em Uberaba (MG), o 
sistema começou a funcionar na segunda quinzena de julho 
e todos os funcionários da área de produção (30) passaram 
por treinamento.

Desde 2009, quando começaram as pesquisas, foram 
investidos US$ 500 mil no desenvolvimento e na 
implantação do software. “Em cada central, havia um 
programa diferente. Começamos com estudos sobre as 
necessidades, os objetivos e análise detalhada de como esse 
processo acontecia. Destacamos o que queríamos preservar 
dos antigos sistemas e o que precisávamos mudar. E, só 
então, começamos o planejamento efetivo do GPS”, conta 
Leo Brito, gerente de laboratórios dos Estados Unidos.

Brito foi o responsável pelo desenvolvimento do programa, 
junto com a equipe ABS Estados Unidos: Eliza Roberts, 
gerente de operações; Andy Fenton, gerente de aplicativos; 
e Dennille Wilke, coordenadora de produção. Após traçarem 
o plano, foi contratada a empresa inglesa Nash Tech para a 
criação do software. Todo o trabalho foi monitorado pelos 
profissionais da ABS, que realizaram milhares de testes de 
todas as funções para o perfeito funcionamento do GPS. 
“Nós tínhamos uma lista de itens para verificação, 
desde a abertura da tela. Assim que identificávamos um 
erro, comunicávamos a empresa, eles corrigiam, e nós 
testávamos novamente. Foi assim até que assinamos a 
aceitação do programa”.

Assim que a Nash Tech entregou o produto pronto, os 
programadores da ABS passaram a gerenciá-lo diretamente. 
Antes da instalação, foi preciso investir em equipamentos. 
Todos os computadores foram trocados (hoje, todos 
utilizam o sistema operacional Windows 7 ou superior). 
Os periféricos também foram substituídos e ganharam 
leitores de códigos de barra.

O GPS é uma plataforma global de fácil manuseio, que 
está adaptada a vários idiomas. Para a segurança dos 
dados, foi desenvolvida uma base principal nos Estados 
Unidos, enquanto cada central possui uma base local, que 

envia dados para a matriz periodicamente. “Esse tipo de 
estrutura permite a independência da internet. Se tivermos 
algum problema, o sistema funciona normalmente. E assim 
que a conexão for reestabelecida, há a sincronização das 
informações”, detalha Leo Brito.

O sistema é limitado por senhas e o nível de acesso, como 
possibilidade de alteração de dados ou apenas visualização, 
é controlado, com base no perfil do usuário. A intenção, 
de acordo com os gestores do GPS, é que no futuro novos 
perfis sejam criados, direcionados, por exemplo, para 
veterinários, gerentes e proprietários de touros, que poderão 
acompanhar a produção de seu animal instantaneamente. 

Leo Brito explica que como foi a ABS que desenvolveu o 
software e possui a propriedade do código, é possível que 
alterações no programa sejam feitas a qualquer momento, 
adequando às novas necessidades que surgirem. Entre as 
expectativas da equipe, está aumentar a interação do GPS 
com outros programas. Atualmente, ele interage com: o 
Bovine (que administra os dados técnicos dos touros) e o 
Health (que oferece informações sobre sanidade).

 “O programa é único. É um investimento em tecnologia 
para o cliente ABS, que demonstra o comprometimento da 
empresa em oferecer um produto de qualidade.”, conclui. 
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A pecuária leiteira está em crescente evolução e 
os desafios para atingir a eficiência produtiva e 
lucratividade aumentam a cada dia. A ABS, sempre 
visando à busca de melhores índices das propriedades, 
atenta as demandas dos produtores e preocupada em 
seguir oferecendo o melhor e mais prático programa 
de controle reprodutivo do mercado, desenvolveu 
uma nova versão do ABSM Offline com novas 
funcionalidades e maior flexibilidade, melhorando 
ainda mais o serviço de Monitoramento Reprodutivo 
das propriedades atendidas.

O ABS Monitor hoje já possui mais de 30.000 animais 
cadastrados e o número aumenta a cada dia. Nesse um 
ano e meio de atuação no mercado, registramos um 
aumento significativo nos índices reprodutivos e de 
produção dos rebanhos monitorados, tais como Taxa 
de Serviço, Taxa de Concepção, DEL Médio, IEP, entre 
outros. Tal fato real, nos motiva e incentiva a melhorar 
cada vez mais, visto que a reprodução é um dos grandes 
entraves da pecuária leiteira. 

“...mais de 30.000 animais    
    cadastrados e o número
            aumenta a cada dia.”

FERRAMENTA DE CONFIANÇA

ABS Monitor: 
facilitando o dia a dia 
do produtor de leite

por Raul Andrade, Gerente do Departamento Técnico Leite 
da ABS Pecplan
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Nessa última versão os gráficos ganharam novo visual e novas funções foram 
incorporadas tais como: lote, raça, número de registro, comentário de toque 
(diagnóstico reprodutivo), como mostra a figura abaixo:

Outra novidade é o gráfico de evolução dos índices reprodutivos do rebanho, 
calculados periodicamente:

Assim como o Gráfico de Inventário de Prenhezes, que agora computa o número de 
prenhezes perdidas por mês:

Muitas novidades estão por surgir ainda esse ano, como a Avaliação do Impacto 
Econômico do DEL no rebanho. Fiquem atentos!

Entre em contato com um técnico ABS Pecplan e saiba mais sobre a nova versão. 

FERRAMENTA DE CONFIANÇA
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Nos dias 24 e 25 de Julho realizou-se na cidade de 
Patos de Minas o 1º Workshop de Bovinocultura 
Leiteira, o evento foi uma iniciativa da Ouro Fino 
Saúde Animal, Coopatos e de empresas parceiras, 
entre elas a ABS Pecplan que marcou presença 
com um grupo técnico-comercial destacando a 

SIMPÓSIO OURO FINO

1º Workshop de 
Bovinocultura Leiteira

Dra. Nathália (Depto. Técnico Leite), Rodrigo Silva 
(Representação Comercial ABS Lagoa Formosa), Fábio 
Garcia (Promotor de Vendas – Araxá) e Hélio Rezende 
(Ger. Ferramentas Serviços Técnicos ABS Global).

O evento teve um público de cerca de 200 inscritos, 
entre técnicos e produtores dessa que é uma das mais 

importantes bacias leiteiras do país, que buscaram 
informações sobre novas tecnologias e de como 
aplicar os conceitos técnicos básicos no dia-a-dia 
de uma fazenda leiteira, melhorando ainda mais os 
índices reprodutivos e a lucratividade da fazenda.
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Hélio Rezende fez uma apresentação 
sobre o impacto econômico do 
DEL na fazenda leiteira e como 
controlar este importante índice 
que reflete no bolso do produtor e o 
quanto sua rotina de trabalho é capaz 
de influenciar os índices reprodutivos 
(Taxa de Serviços, Taxa de Concepção 
e Taxa de Prenhez).

“Para nós da ABS é uma grande 
satisfação levar conhecimentos 
técnicos aplicáveis na prática 
diária da fazenda e que ajude o 
produtor a melhorar cada vez 
mais seus resultados”.

Hélio Rezende

“Nosso Serviço Técnico entrega 
de maneira diária as técnicas, 
aqui apresentadas, estando ao 
lado do produtor de maneira 
efetiva e comprometida”.

 Nathália Bortoletto

“Um evento como este é muito 
importante para nossa região, 
pois reforça a importância da 
tecnologia na rotina do campo 
e será de grande valia para 
aumentarmos ainda mais nossa 
participação de mercado”.

 Rodrigo Silva

SIMPÓSIO OURO FINO



Um dos destaques da Agroleite 2014 foi a inauguração 
de onze novas casas na Cidade do Leite, área anexa ao 
Parque de Exposições Dario Macedo, em Castro (PR). 
Entre elas, a da ABS Pecplan, que foi a primeira a abrir 
as portas. A sede fica em local estratégico na esquina 
da Praça Central. O contrato com a Cooperativa 
Castrolanda, realizadora da exposição, tem duração de 
10 anos. 

“É uma forma de mostrarmos o quanto valorizamos o 
relacionamento com os nossos clientes e parceiros. Tenho 
certeza que vai se transformar em um ponto de encontro 
para negócios e discussões técnicas, possibilitando 
estreitamento de contato com os pecuaristas da região 
e os que visitam o local, que, sem dúvida, é referência 
para a pecuária leiteira do país”, explica Lívia França, 
gerente de Comunicação da ABS, ressaltando que a 
movimentação de público favorece a divulgação dos 
produtos e serviços oferecidos pela empresa. 

Durante a exposição, realizada entre os dias 4 e 8 de 
agosto, 98 mil pessoas passaram pela Cidade do Leite. 
Na casa da ABS Pecplan, o número de visitantes também 
chamou a atenção. “Destaco as visitas das caravanas 
de Umuarama, Chopinzinho, Oeste Catarinense e de 
Mamborê. Além, claro, dos nossos clientes da Regional 
Castro”, comenta Ricardo Koyama, gerente de Negócios 
Distrito Sul.

Ainda segundo Koyama, todos os promotores de venda 
da regional estiveram presente e os técnicos e gerentes 
também contribuíram para o sucesso da participação 
da ABS na feira. “A casa ficou linda e aconchegante. 
Os negócios atingiram nossos objetivos. E a equipe 
comercial aproveitou muito bem as condições, 
lançamentos e pacotes ofertados no evento. Foi uma 
Agroleite com um movimento que superou nossas 
expectativas”, reforça.

De acordo com balanço oficial divulgado, o faturamento 
da Agroleite chegou a R$ 60 milhões em negócios, 15% 
a mais do que no ano anterior.

Cidade do Leite. O projeto para transformação de 
70 mil m² do Parque de Exposições Dario Macedo na 

Cidade do Leite envolve a Castrolanda e a Prefeitura de 
Castro. As obras iniciaram-se no primeiro semestre de 
2012. O cronograma prevê cinco fases e a conclusão está 
prevista para o final de 2016. O valor do investimento 
deve chegar a R$10 milhões.

No espaço, as empresas são setorizadas. Os estandes 
seguem a arquitetura holandesa, assim como a 
decoração das praças e ruas. 

Desde 21 de março de 2014, a Holstein Sires, 
representante oficial da ABS Pecplan para os Campos 
Gerais, já utiliza o escritório na Cidade do Leite, sendo 
que essa foi a primeira edição da Agroleite com a 
instalação fixa no Parque.

“O sonho de um escritório fixo já vinha de longa 
data. Poder realizá-lo, nos dá a sensação de dever 
cumprido. É com enorme prazer que proporcionamos 
todo conforto aos nossos clientes e amigos, que hoje 
podem nos visitar a hora que quiserem” comemoram 
Ademilson Machado e Ana Paula Ortiz, proprietários da 
Holstein Sires, Representação Comercial ABS em Castro. 
O escritório na cidade do leite funciona de segunda a 
sábado, das 8h às 17h.

ESPECIAL AGROLEITE

ABS de “casa própria” na Agroleite 

por Faeza Rezende - Jornalista

Para receber clientes e parceiros,  
ABS Pecplan estreia estande na 
cidade do leite, durante uma das mais 
importantes feiras leiteiras do país
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A genética de Leite Europeu da ABS Pecplan, mais 
uma vez, deu show no concurso leiteiro da Agroleite, 
realizada em agosto em Castro (PR), conhecida 
como a capital nacional do leite. Ao todo, 13 animais 
conquistaram prêmios na feira, sendo quatro em 
primeiro lugar: vaca jovem e novilha da raça Holandesa, 
e vaca e novilha Jersey. 

Nos concursos, o touro Iatola, contratado da ABS, 
se destacou, com três progênies campeãs. As filhas 
mostraram alta capacidade produtiva e, principalmente, 
potencial qualitativo.

Um exemplo é a vaca Jersey MAIRA DO DANE´S SITIO, 
que conquistou o terceiro lugar, com produção de 48 
quilos de leite por dia. “Ela foi também a campeã do 
torneio em sólidos no leite, com 6,8% de gordura e 
3,5% de proteína”, detalha o técnico Leite da ABS, Helder 
Bassan Ruy. A fêmea é de propriedade do Senhor José 
Nereu Gomes,  que conta com a orientação e colaboração 
técnica do seu filho, o veterinário Daniel Nunes Gomes. 
O produtor teve quatro animais premiados na feira 
do Paraná. Ao todo, a Agroleite reuniu 600 animais no 
Parque Dário Macedo, sendo que 26 participaram do 
concurso leiteiro. Foi quase uma semana de provas, 
quando as fêmeas foram submetidas a três ordenhas 
por dia, cada uma.

Confira todos os resultados conquistados pela bateria ABS:

HOLANDÊS

PRODUTOR ANIMAL KG/DIA COLOCAÇÃO TOURO ABS

NOVILHA

HANS JAN GROENWOLD FINI DOBERMAN MAAIKE 2416 54,59 1 FINI

FABIO TOMIO MAEDA F. A. G. CAROLINA MOTIF 376 51,23 2 MOTIF

VACA JOVEM

HANS JAN GROENWOLD FINI BOLTON MAAIKE 1093 77,42 1 BOLTON

FERNANDO SLEUTJES FAG JULIANA LIN 316 65,98 3 LIN

FABIO BAVOSO FAG FIKKIE FOCUS 340 65,82 4 FOCUS

ESPECIAL AGROLEITE

Genética ABS em 
1º LUGAR

Progênies de touros ABS Pecplan 
conquistam primeira colocação em 
quatro dos cinco campeonatos na 
capital nacional do leite

F. A. G. CAROLINA MOTIF 376 (2º lugar Novilha)FINI BOLTON MAAIKE 1093 (1º lugar Vaca Jovem) produção diferenciada (77kg)



FAG FIKKIE FOCUS 340 (4º lugar Vaca Jovem)

107 GRAZIE DUNC IATOLA DE SIMÃO (1º lugar Vaca) MALCA SHOWTIME DO DANE´S SITIO (2º lugar Vaca)

FAG JULIANA LIN 316 (3º lugar Vaca Jovem)

Também participaram do torneio a vaca FAG 
IRACEMA GARRISON 241,  filha do touro Garrison e de 
propriedade de Fabio Bavoso e a vaca FINI JET STREAM 
MARTHA 8112, filha de Jet Stream e de propriedade de 
Hans Jan Groenwold.

MACENA RESTORE DO DANE´S SITIO (1º lugar Novilha)

MAIRA DO DANE´S SITIO (3º lugar Vaca)

JERSEY

PRODUTOR ANIMAL KG/DIA COLOCAÇÃO TOURO ABS

NOVILHA

JOSÉ NEREU GOMES MACENA RESTORE DO DANE´S SITIO 43,7 1 RESTORE

MATEUS SIMÃO 263 MIKAELLA IATOLA MECCA DE SIMÃO 39,3 2 IATOLA

JOSÉ NEREU GOMES MALLY LEGAL DO DANE´S SITIO 37,4 3 LEGAL

VACA

MATEUS SIMÃO 107 GRAZIE DUNC IATOLA DE SIMÃO 51,8 1 IATOLA

JOSÉ NEREU GOMES MALCA SHOWTIME DO DANE´S SITIO 50,3 2 SHOWTIME

JOSÉ NEREU GOMES MAIRA DO DANE´S SITIO 48 3 IATOLA
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O touro holandês da ABS, mais influente de todos os 
tempos, 29HO12209 SHOTTLE EX-96, celebrou no dia 
23 de Julho seus 15 anos de vida.

“Shottle extasiou a indústria de leite e de Inseminação 
Artificial por mais de uma década com fortes 
características como fertilidade de sêmen, produção, 
baixa contagem de células somáticas, tipo consistente 
e temperamento fantástico. Essas características, o 
ajudaram a se tornar um dos maiores touros de 
‘satisfação do cliente’ de todos os tempos”, Mark Smith, 
Diretor de Produção da ABS Global, explica durante 
uma recente celebração de aniversário do Shottle, 
realizada na ABS Global.

SHOTTLE recebeu sua primeira prova em maio de 2004 
e neste tempo ele tinha +340 NM, com 27 filhas em 23 
rebanhos, todas na INGLATERRA. Dez anos depois, em 
abril de 2014, após duas mudanças de bases, os índices 
genéticos continuaram fantásticos. Não somente 
manteve sua estimativa inicial para mérito líquido, 
mas de forma, verdadeiramente sem precedentes, viu 
aumentar para + $380!

Por sete Sumários de Touros consecutivos – Janeiro de 
2008 a Janeiro de 2010 – Shottle se firmou no auge da 
lista Top 100 TPI e permaneceu entre os 15 touros Top 
nos próximos cinco sumários de touros. Em dezembro de 
2011, Shottle se tornou o 11º touro da ABS a conquistar 
o status “Milionário”, com um milhão de doses de sêmen 
comercializadas. Quando fez 12 anos, ele superou touros 
com a metade da sua idade, permanecendo entre os Top 
25 touros da lista Top 100 TPI. Pág. 24

O mais influente touro 
da ABS de todos os 
tempos celebrou seu 
15º aniversário

Touro mais influente 
            de todos os tempos.

SHOTTLE

LENDA VIVA



“Apesar de sua idade, Shottle permanece em ótima 
forma física e tem o mesmo temperamento calmo 
notado em suas filhas. Isso o torna o favorito da 
equipe ABS que cuida dele durante todos esses 
anos,” confirma Smith.

Ao longo dos anos, 1,1 milhão de doses de sêmen 
do Shottle foram vendidos ao redor do mundo. 
Atualmente, na sua prova oficial da Interbull, ele 
tem 99.954 filhas em 19.000 rebanhos em 22 países.

Essas 99.954 filhas de Shottle produziram mais de 5 bilhões kg de leite – que se traduz 
em torno de 581 milhões de galões ou 2,25 bilhões de litros de leite. As filhas de Shottle 
ajudaram a nutrir o mundo, com produção de leite equivalente a mais de 115.000 
tanques carregados, totalizando mais de 9,3 bilhões de caixas de leite!

Mesmo com 15 anos, Shottle continua impressionando, com um TPI acima de +1900. Ele 
ainda é um grande “melhorador” de características de saúde e conformação e está acima 
de +2.0 para tipo. Atualmente, ele ainda impacta a lista dos TOP 100 TPI da Holstein USA, 
com três filhos e 14 netos maternos listados.

A ABS permanece como a principal fonte da influente genética de Shottle, 
comercializando sêmen convencional e sexado de 17 filhos diretos e 29 netos maternos. 
Shottle continuará a influenciar o mercado nos anos que estão por vir. 

“Uma das lendas da raça Holandesa completou 15 anos 
de idade, seu nome: PICSTON SHOTTLE. Sem a menor 
dúvida, um touro que ficará marcado para sempre na 
história da pecuária leiteira mundial, pela sua imensurável 
contribuição para o melhoramento genético da raça 
HOLANDESA em níveis mundiais e, especialmente, aqui no 
BRASIL na formação do GIROLANDO. SHOTTLE é um touro único na capacidade 
de transmissão de todas suas características para suas progênies. PADRONIZAÇÃO 
+ CONSITÊNCIA, eu definiria em poucas palavras o que este fenômeno da raça é 
capaz de proporcionar aos produtores. A satisfação dos produtores é tamanha que 
temos vários relatos de casos, aqui no BRASIL, que existem rebanhos com filhas 
entrando na 4ª lactação e os criadores ainda continuam usando seu sêmen na IA. 
Inicia-se com a enorme fertilidade de sêmen, depois falando de suas filhas  que 
são extremamente FUNCIONAIS E LUCRATIVAS, com uma conformação invejável. 
Filhas com úberes de extrema qualidade, quando visto de todos os ângulos, 
sistema locomotor de extrema qualidade - são vacas que caminham com muita 
facilidade e, finalizando com vacas SAÚDAVEIS, LONGEVAS E PRODUTIVAS. Temos 
apenas que dizer MUITO OBRIGADO, SHOTTLE!!!!!”

MARCELLO MAMEDES,
Gerente de produto Leite Europeu da ABS Pecplan

LENDA VIVA

Filha Barledziew Shottle Candy 2 EX-96 Filha Regancrest Barbara EX-92 Filha Regancrest Brynna EX-91



Foi realizado, de 5 a 12 de julho, durante a Expoimp, o Torneio Leiteiro de Imperatriz 
que contou com a presença de participantes de outros Estados e novos integrantes da 
região. O ganhador do torneio foi o criador e cliente da ABS Pecplan, Silvio Romero, 
que é um grande produtor de leite da região do Maranhão. Silvio nasceu na cidade 
de Sanharó/PE, graduou-se em administração e foi aos 22 anos que se firmou como 
produtor de leite.

Confira abaixo a entrevista da ABS Pecplan com o criador Silvio Romero:

ABS Pecplan: Comente sobre sua evolução como produtor.

Silvio: Atravessei muitas dificuldades, principalmente por antes não termos um 
laticínio que comprasse nossos produtos. Atualmente nossas chances de crescer 
melhoraram muito. Temos um laticínio de bom porte, estou aumentando o rebanho 
e incrementando o melhoramento genético, já estou na terceira geração de vacas 
produtos de inseminação. Comprei uma fazenda de porte maior, que me permite 
produzir volumoso de qualidade para suprir a necessidade do rebanho. 

ABS Pecplan: Qual foi a contribuição da ABS Pecplan e de nosso Representante, Jairo 
Farias, neste processo de evolução do rebanho?

Silvio: Sempre procurei seguir a orientação de Dr. Jairo e dos técnicos da ABS Pecplan, 
que ele leva em nossa fazenda. Procuro adquirir sêmen de touros com boas provas 
indicados por ele, que além das indicações de touros se preocupa em nos orientar em 
todo processo de produção. 

ABS Pecplan: Nós acompanhamos a EXPOIMP há muitos anos e lembramos que iniciou 
o torneio leiteiro com poucas vacas e poucos produtores. Qual o seu comentário sobre 
a evolução deste Torneio?

Silvio: O torneio começou com 2 criadores, na época o finado Vando Guerra, e eu 
cuidava dos animais dele. Todo ano, eu trago um competidor estreante, neste ano 
trouxe o Sr. Luiz Café que também é cliente da ABS Pecplan e veio com excelentes 
animais. Vieram outros criadores novos também. O torneio leiteiro aqui se tornou de 
nível alto e se nivela aos principais torneios leiteiros do Norte e Nordeste.

TORNEIO LEITEIRO DE IMPERATRIZ

Silvio Romero com sua vaca Milla, filha de Teatro, 
ganhadora do torneio leiteiro com média de 53 kg de leite

Cliente ABS é ganhador do Torneio Leiteiro de Imperatriz
por Romero Cavalcanti, Supervisor Distrito Norte/Nordeste
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TORNEIO LEITEIRO DE IMPERATRIZ

ABS Pecplan: Temos visto que você sempre está em destaque nesta competição. Um 
ano ganhando na categoria de novilha, em outros com vaca e tem utilizado touros ABS  
Pecplan. Quais touros ABS, pais de vacas, que você foi premiado?

Silvio: Agora foi com Teatro e antes ganhei a categoria de novilha com Millenium 
e também com Convincer. E o Feiticeiro Juror me deu mais filhas premiadas. Ainda 
tenho filhas dele na fazenda com excelente produção. 

ABS Pecplan: Como se chama e qual a produção alcançada da sua vaca ganhadora do 
torneio? 

Silvio: Chama-se Milla, é filha de Teatro em vaca Convincer. Atingiu média de 53 kg 
em 6 ordenhas. Como é uma vaca de 2ª cria, deve atingir seu pique de produção na 
próxima lactação.  

ABS Pecplan: Você teria algumas palavras para encerrar esta entrevista?

Silvio: Tenho sim. Queria agradecer a ABS Pecplan, especialmente ao Jairo, pelo amigo 
e profissional que ele é. A assistência que ele dá aqui, não só a mim, mas a todos. Dr. 
Jairo, é um profissional que se preocupa com o cliente dele, é a contribuição que a 
representação presta aos seus clientes. Considero um profissional de mão cheia em 
todos aspectos. 

“Agradecemos ao Silvio pela sua entrevista e aproveitamos a oportunidade para 
parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido na região, servindo de exemplo para outros 
produtores. Não poderia deixar de reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pelo 
nosso representante Jairo Farias, que desenvolve um trabalho com muito profissionalismo”, 
comenta Romero Cavalcanti. 

Jairo Farias (Representante ABS), Silvio Romero (Cliente) e Romero Cavalcanti (Supervisor)

Silvio Romero toma o banho de leite
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A MegaLeite, já consagrada como ponto de encontro 
da pecuária leiteira, foi realizada de 13 a 20 de julho no 
Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG). Em 2014, a 
feira comemorou os 25 anos da Associação Brasileira 
dos Criadores de Girolando e, mais uma vez, contou 
com a parceria da ABS Pecplan. 

Quase 600 animais foram inscritos para o julgamento 
da raça Girolando.  As competições aconteceram sob 
o comando dos jurados José Jacinto Júnior, José Renes 
da Silva e Jesus Lopes Júnior.

Como de costume, as progênies de touros ABS 
reinaram de forma absoluta em todos os graus de 
sangue. Destaque especial para o REI TEATRO que 
continua sendo imbatível no ½ sangue, dominando 
praticamente todas as categorias de gado jovem. As 
filhas de AFTERSHOCK, agora já paridas, comprovaram 
porque este touro é um fenômeno, mostrando toda 
sua capacidade de transmissão de sua prova de 
conformação, fazendo vacas extremamente funcionais.

Acompanhe os principais resultados em todos os graus 
de sangue:

ESPECIAL MEGALEITE

Progênies ABS reinam 
na MegaLeite

por Marcello Mamedes, gerente de Produto Leite Europeu 
e Fernando Rosa, gerente de Produto Leite Tropical GIROLANDO ½ - Campeonato Bezerra Mirim

Campeã: IVONE FIV TEATRO DE NAYLO
Proprietário: Naylo de Souza

GIROLANDO ½ - Campeonato Bezerra Junior
Campeã: MISTRAL FIV AFTERSHOCK ESSENCIA 1329 FUBE
Proprietária: Thais Silva

GIROLANDO ½ - Campeonato Bezerra Sênior
Reservada Campeã: BRUNA TEATRO FIV RC DO MOINHO
Proprietário: Ricardo Martins

GIROLANDO ½ - Campeonato Bezerra Intermediária
Reservada Campeã: MODERNA TEATRO OASIS DA DIVISA
Proprietário: Jorge Luis Pereira

GIROLANDO ½ - Campeonato Bezerra Sênior
Campeã: ANDREIA FIV TEATRO DE NAYLO
Proprietário: Naylo de Souza

GIROLANDO ½ - Campeonato Bezerra Mirim
Reservada Campeã: JEL RANCHO GRANDE TEATRO LUMA FIV
Proprietário: Daniel de Oliveira



Resumindo, entre o gado jovem ½ sangue, as progênies 
ABS faturaram quatro dos cinco campeonatos 
possíveis e ainda fizeram a reservada campeã em 
quatro categorias numa pista extremamente pesada 
da Girolando. Na grande roda para definição da melhor 
fêmea jovem, de 10 animais presentes, oito eram filhas 
de touros ABS, sendo que uma filha do TEATRO foi a 
reservada fêmea jovem e uma filha do AFTERSHOCK foi 
a terceira fêmea jovem.

GIROLANDO ½ - Campeonato Vaca 5 Anos
Campeã: BOINA BRADLEY FIV MBF
Proprietário: Felipe Alves

GIROLANDO ½ - Campeonato Novilha Sênior
Reservada Campeã: JILCA FIV BRADLEY LAGLORIA
Proprietário: Jean Vic

GIROLANDO ½ - Campeonato Vaca 3 Anos Sênior
Campeã: FRAGATA FIV TEATRO CAFALLONI
Proprietário: Reginaldo Cafalloni

Terceira Fêmea Jovem: MISTRAL FIV AFTERSHOCK ESSENCIA 
1329 FUBE

Reservada Fêmea Jovem: ANDREIA FIV TEATRO DE NAYLOMomento do GRANDE CAMPEONATO FÊMEA JOVEMGIROLANDO ½ - Campeonato Novilha Mirim
Campeã: COIMBRA VINY TEATRO NOVA TERRA
Proprietário: Luiz Carlos Rodrigues

GIROLANDO ½ - Campeonato Novilha Mirim
Reservada Campeã: TEL BELINDA TEATRO FIV DA SLG
Proprietário: Pedro Ananias de Aguiar
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Na grande roda do grau de sangue ¾, as progênies 
da ABS, especificamente filhas do AFTERSHOCK, 
obtiveram as premiações de Reservada Melhor 
Fêmea Jovem e Terceira Melhor Fêmea Jovem.

Terceira Fêmea Jovem: AMETISTA DA VARGEM 
RICA AFTERSHOCK

Reservada Fêmea Jovem: CATIRA 328 AFTERSHOCK FIV JM 
MONTE ALVERNE

GIROLANDO ¾ - Campeonato Novilha Mirim
Resevada Campeã: LEONIA FIV EDUARD LAGLORIA
Proprietário: Luiz Paulo

GIROLANDO ¾ - Campeonato Bezerra Intermediária
Terceiro Premio: 1085 BR CIRLENE AFTERSHOCK RICANATA
Proprietário: Avelino Antunes

GIROLANDO ¾ - Campeonato Bezerra Sênior
Campeã: AMETISTA DA VARGEM RICA AFTERSHOCK
Proprietário: Leonardo Xavier

GIROLANDO ¾ - Campeonato Bezerra Sênior
Terceiro Premio: JOICE FIV DOBERMAN RANCHO DO RO
Proprietário: Odilon Rezende

GIROLANDO ¾ - Campeonato Bezerra Intermediária
Campeã: CATIRA 328 AFTERSHOCK FIV JM MONTE ALVERNE
Proprietário: Condomínio Megaminas

Nos resultados do grau de sangue ¾, as filhas de 
AFTERSHOCK também dominaram. Confira:
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Confira os resultados do grau de sangue 5/8:

TERCEIRO ÚBERE JOVEM E TERCEIRA VACA JOVEM
FILHA DE AFTERSHOCK

Campeonato Novilha Junior
Campeã: FANTASTICA TE AFTERSHOCK SANTA LUZIA
Proprietário: Eriberto de Queiroz

Campeonato Novilha Sênior
Campeã: CARLA AFTERSHOC FIV FABRIGEM
Proprietário: Daniel de Oliveira

Campeonato Bezerra Junior
Reservada Campeã: CARTAGEM FIV SERRA DO LUAR AFTERSHOCK
Proprietária: Gabriela Silveira

Campeonato Bezerra Mirim
Campeã: ALESSANDRA CAMBUCI FIV BANDOLI AFTERSHOCK
Proprietário: Luiz Carlos

MELHOR ÚBERE JOVEM E MELHOR VACA JOVEM
FILHA DE AFTERSHOCK

As filhas de AFTERSHOCK também deram um show entre os animais em lactação, conquistando os títulos de 
Melhor Vaca Jovem, Melhor Úbere Jovem, Terceira Vaca Jovem e Terceiro Melhor Úbere Jovem.
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HÁ 11 ANOS, DESEJANDO “BOM DIA!”
Ação da ABS Pecplan, criada em 2003, percorreu a Megaleite, oferecendo mais de 1400 refeições
A tradição de oferecer café da manhã aos tratadores de animais da Megaleite completou 11 anos em 2014. 
Durante todos os dias da feira, a equipe ABS Pecplan visitou os pavilhões do Parque Fernando Costa, em 
Uberaba (MG), oferecendo leite, café, pão e, principalmente, desejando um “bom dia” àqueles que contribuem 
para o sucesso da exposição. A distribuição começava bem cedo: às 6h da manhã. O trabalho foi realizado por 
funcionários da ABS que se dispuseram a colaborar para a realização do projeto. Ao todo, foram entregues 
1400 refeições durante os cinco dias de Megaleite. O gerente de Produto Leite Tropical, Fernando Rosa, conta 
que a ação também ganhou a simpatia de criadores. “A ABS Pecplan tem como um dos seus valores as pessoas. 
Investimos nesta ação por entender a importância desses trabalhadores. Estes funcionários trabalham com 
alegria, fazem o que gosta. Mas passam dias longe de suas famílias. E o ‘café’ é uma forma de confortá-los”, explica. 
 
Do “Bom dia!” ao “Boa noite!”
No dia 18 de julho, a ABS Pecplan realizou o tradicional churrasco para clientes e visitantes da Megaleite. 
A confraternização é marca registrada da empresa há 10 anos e acontece sempre na noite da última sexta-feira da 
programação da exposição de gado leiteiro. A movimentação no estande da ABS foi intensa durante o churrasco. 
Fernando Rosa diz que o encontro anual já é esperado por todos os criadores e técnicos que participam da feira. “Na 
exposição, temos várias oportunidades, como negócios, atualização técnica, agregar valor ao produto. Mas acredito 
que, talvez, a mais importante seja o relacionamento entre os produtores. E a ABS Pecplan é uma empresa que ABRAÇA 
nossos amigos clientes”, destaca.

Novos touros na bateria Girolando da ABS
Para oferecer ainda mais opções aos clientes, a ABS Pecplan contratou cinco novos touros durante a Megaleite 2014. 
Todos foram avaliados pela pré-seleção da associação da raça Girolando. “São touros no grau de sangue 3/4 e 5/8, que 
reforçam a excelente bateria da ABS Pecplan, focada em animais que possam promover a lucratividade”, comemora o 
gerente de Produto Leite Tropical, Fernando Rosa.

Durante as contratações, a preocupação da empresa foi buscar, principalmente, três pontos: fertilidade; temperamento; 
e persistência de lactação das famílias. Segundo Fernando Rosa, também foram observadas carcaterísticas 
indispensáveis para o melhoramento genético do rebanho leiteiro, como as pernas, úberes e a qualidade do leite. 
“Essas contratações representam a continuação do trabalho do nosso gerente de Produto Leite América Latina, Klaus 
Hanser de Freitas”, ressalta.

Conheça os touros contratados pela ABS:

Pre-seleção da raça Girolando 3/4:

Rustico FIV Santa Luzia Gillete Jordan Aduana DF

Galileu Aftershock Nobrega Atlees Aftershock Eduarda Teatro Nobrega

ICH Lupi Aftershock Atlees Aftershock ICH Canela Teatro

Pre-seleção da raça Girolando 5/8:

Destino Jayven Congonhas Stouder Jayven Neves da Boa Vista

Raroa Reitor Sansão Gerard Oman Gerard França Sansão Sto Antônio

Campeonato Vaca 3 anos Junior
Reservada Campeã: BUTTERFLAY FR RECREIO ROY FRITOL
Proprietária: Mila de Carvalho

Campeonato Vaca Adulta e Melhor Úbere Adulto
Campeã: LUNA FIV BOLTON

Campeonato Bezerra Intermediária
Campeã: CALCUTA FR RECREIO ROY FRITOL
Proprietário: Mila de Carvalho



Em maio deste ano trabalhei durante uma semana no 
Chile e tive a oportunidade de acompanhar o vendedor 
Santiago H. Paez em visitas a algumas fazendas de 
gado de leite na região metropolitana de Santiago.

Já conhecia o Chile, mas como turista. Desta vez, tive 
oportunidade de descobrir o país que existe além 
dos cartões postais, dos famosos pontos turísticos, da 
culinária e das vinícolas. Pude conhecer um Chile com 
uma pecuária em desenvolvimento, um país que tem 
investido em tecnologia.

Chile é um país pequeno em termos de produção 
de leite, com pequena quantidade de vacas quando 
comparado a outros países. A produção de leite por 
vaca vem aumentando ao longo dos anos e atualmente 
cerca de 60% dos rebanhos de gado de leite utilizam 
inseminação artificial, em busca de melhoria genética 
e consequente incremento de resultados.

Na ABS Chile, não há Central para coleta de sêmen.  As 
doses de sêmen são importadas principalmente dos 
Estados Unidos, Nova Zelândia, Holanda e Canadá e o 
rebanho é composto predominantemente pelas raças 
europeias. A ABS possui cerca de 27% de market share. 

Nas fazendas de gado de leite visitadas - região Central, 
as vacas são mantidas em regime de confinamento - 
free stall, por restrição do tamanho das propriedades, 
disponibilidade de alimentos e também para maior 

conforto térmico (clima frio) dos animais. O número de 
vacas em lactação é reduzido e, consequentemente, há 
uma preocupação em manter uma boa produtividade.

Santiago Paez considera que as principais razões que 
levam o cliente a escolher o produto ABS são: serviço 
técnico oferecido pela empresa, compromisso da 
equipe em cumprir o que foi acordado, entendimento 
e atendimento às necessidades dos clientes. 

Em suas visitas a fazendas, Santiago Paez estabelece 
um contato próximo com o chefe das leiterias, que 
acompanha a rotina da propriedade e, muitas vezes, 
possui autonomia na decisão da escolha do touro e 
quantidade de doses de sêmen a ser comprada.

Santiago Paez é Médico veterinário e trabalha na área 
comercial da empresa desde agosto de 2011. Foi muito 
interessante acompanhar um dia de seu trabalho 
e foi nítido no desempenho de suas atividades a 
apresentação dos valores Genus, entre eles: Centrada 
no Cliente - atua como parceiro, buscando melhora 
na eficiência e produção das fazendas; Focada em 
Resultados - foco em contas chaves e planejamento 
de visitas mensais nas principais contas; Responsável - 
preocupação em cumprir o que foi acordado, transmite 
conhecimento do produto, ética e confiança no 
relacionamento com os clientes.

Voltei com a bagagem cheia de conhecimento e, 
principalmente, de encantamento. De encantamento 
com a cidade de Santiago, que representa um país 
empenhado em aprimorar a produção de leite, e com 
o vendedor Santiago, que representa uma equipe 
empenhada em desenvolver a ABS Chile. ¡Mucho 
gusto, “Santiagos”!

ABS CHILE

¡Mucho Gusto, Santiago!
por Mariana Afonso, Recursos Humanos

Mariana Afonso e o vendedor da ABS Chile, Santiago H. Paez.

Vista parcial de uma das fazendas visitadas.

Mariana Afonso, durante visita a uma fazenda de produção leiteira.



Para marcar o início do ano fiscal 2015 e celebrar o encerramento do excelente 
anos fiscal 2014, aconteceu nos dias 13 e 14 de agosto a Convenção Nacional ABS 
Pecplan. Em dois dias de ótimas apresentações e debates estiveram reunidos toda 
equipe de representantes comerciais,  times técnicos Corte e Leite e gerências. 
Prestigiando o evento tivemos a presença  de Ricardo Campos – Diretor ABS 
América Latina, Catherine Glickman – Diretora Global de RH Genus e Fabiola Meza 
Diretora de RH Genus America Latina.

Este é um momento muito importante para toda equipe, que tem a oportunidade 
de ver e ouvir de perto as novidades nas baterias de todas as raças e também um 
momento de atualização sobre todos os serviços técnicos, que são um dos  grandes 
diferenciais da ABS Pecplan.

Além disso, a interação e troca de experiências entre representantes comerciais de 
Norte a Sul do Brasil e toda equipe que faz a ABS, é extremamente rica e proveitosa.
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2014 foi um ano fiscal de grande sucesso! A convenção nacional possibilitou reunir 
toda rede de vendas e gerencias para celebrarmos resultados e renovar compromissos 
para o AF2015. Atualizamos produtos, nivelamos estratégias e priorizamos ações 
para trabalharmos fortes e construirmos uma ABS ÚNICA no Brasil. Coroamos o 
evento reconhecendo diversos funcionários e representantes pelo destaque de seu 
desempenho comercial, onde juntos vivemos os valores Genus ABS em ambiente 
festivo, repleto de energia renovada para garantirmos o sucesso do novo ano.

Alexandre Lima - Gerente Comercial

Tempo de reconhecimento e confraternização
No encerramento aconteceu uma bela festa de confraternização, que teve início 
com uma apresentação da Diretora de RH da Genus, Catherine Glickman sobre os 
resultados Genus no ano fiscal 2014 e a importância do capital humano dentro 
desta organização.

Todos os presentes assistiram a uma envolvente palestra de Eduardo Shiniashiky, 
que valorizou e reforçou a importância do capital humano, da força que trabalho 
em equipe que tem.
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Categoria Centrada no Cliente: 
o Consultor Técnico GMS Welliam Sleutjes.

Categoria  Pioneirismo: a equipe técnica corte, 
Cristiano  Ribeiro, Fausto Santos, Plinio Queiroz, 

Saulo Tinazo e Reinaldo Carvalho. 

Categoria  Focada em Resultados: a equipe de Gerentes de negócios e 
supervisores, Diego Alves, Ricardo Koyama, Odilon Rezende, Raul Abreu, 

Romero Cavalcanti e Wagner Oliveira.

Categoria Focada em Pessoas: a Coordenadora 
de Recursos Humanos Mariana Afonso.Categoria Responsável: o Assistente de Logística Edimar de Souza.

O Programa de Reconhecimento
dos Valores Genus

Desde o ano fiscal passado, a empresa reconhece 
e homenageia formalmente os colaboradores ou 
equipes que se destacaram ao longo do ano em 
ações e comportamentos ligados aos valores da 
empresa. Conheça os destaques deste ano:
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CONVENÇÃO NACIONAL DE VENDAS 2014

Reconhecimento a Rede de Vendas: o comprometimento da nossa forte Rede de Vendas em entregar resultados, também não poderia deixar de ser reconhecido.  Esta equipe demonstrou foco e 
determinação, e entregou o resultado de 32% de crescimento, colocando o Brasil em uma posição de destaque no cenário mundial da Genus ABS.

PATOS DE MINAS - MG

QUIRINÓPOLIS - GO

JUÍNA - MT

CAMPO GRANDE - MS

ITANHANDU - MG

CUIABÁ - MT

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - S

PARÁ DE MINAS - MG

NANUQUE - MG

RIO VERDE - GO

UBERABA REGIONAL - MG

GOIÂNIA  - GO

ITUIUTABA - MG

BARBACENA - MG

MARABÁ - PA

ARACAJÚ - SE

SINOP - MT

NAVIRAÍ - MS

ÁGUA BOA  - MT

PALMAS - TO

SALVADOR - BA

NATAL - RN

GUARAÍ - TO

NITERÓI - RJ

RECIFE - PE

Promotores de venda:

LONDRINA - PR

COXIM - MS

PARANAVAÍ - PR

REALEZA - PR

Toda a equipe merece elogios, mas  29 representações comerciais  se destacaram  ao exceder as expectativas, merecendo um destaque e reconhecimento especial. Lista dos vencedores:
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Aconteceu no dia 16 de julho, o IV Leilão ABS Pecplan & Revemar, 
que contou com a presença de mais de 300 clientes, produtores, 
amigos, profissionais que atuam no agronegócio e políticos 
destaque no Estado do Pará. Mais uma vez o evento foi um sucesso. 

Este evento é conhecido pela grande qualidade dos produtos 
ofertados e esta 4ª edição, obteve 100% de venda dos produtos, 
a preços muito bons, alcançando média geral de R$ 979,24, sendo 
que as fêmeas foram muito valorizadas, até mais que os machos.

Em 2015 o evento acontecerá em julho, e estão previstas mudanças 
internas que beneficiarão nossos parceiros e clientes, contribuindo 
para a melhor execução do V LEILÃO ABS PECPLAN E REVEMAR.

 “Agradeço à Revemar pela confiança na parceria, em especial ao 
nosso maior estimulador, Sr. Diamantino, que vem nos apoiando 
a cada dia. Parabéns ao Winston Diamantino, por dar sequência, 
com muito entusiasmo, ao trabalho exemplar do seu pai. Obrigado 
a todos os vendedores e compradores, ao Dr. Mauricio Teixeira, que 
sempre foi um incentivador deste evento e, com a reconhecida 
competência, dá um ótimo suporte técnico para o sucesso do 
evento e ao Romero Cavalcanti e Reinaldo Carvalho e à minha 
equipe e família pelo apoio sempre fundamental”, acrescenta 
Waldemar Rickli, da Multvet Agronegócios, Representação 
Comercial ABS Pecplan.

REVEMAR

4º Leilão ABS Pecplan e 
REVEMAR e convidados

Apresentação de Silk RVM, filho de Bitelo DS, breve em coleta na ABS Pecplan
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REVEMAR

Abertura do leilão, apresentação de produtos REVEMAR.

Winston Diamantino faz a abertura do leilão e cumprimenta os convidados.

Confira o mural de fotos do evento: https://plus.google.com/u/0/photos/105083719964495241937/albums/6047462853138996305

https://plus.google.com/u/0/photos/105083719964495241937/albums/6047462853138996305
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AGENDAMENTO 
DE VISITAS

• PECUARISTAS:

Sempre e somente na primeira semana de cada mês, teremos 
um técnico para receber e guiar os visitantes, usando o 
veículo apropriado. O horário de atendimento será das 8h30 
às 12h e de 13h30 às 17h. As visitas devem ser agendadas.
 

• EVENTOS:

Durante as principais feiras realizadas em Uberaba (ExpoZebu, 
Megaleite e ExpoGenética), a central contará com veículos 
apropriados e uma equipe de técnicos e vendedores que 
farão o atendimento, das 8h30 às 17h.
 

• PROPRIETÁRIOS DE TOUROS:

Atendimento será realizado pelo Dr. Fernando, Gerente de 
Produção, e sua equipe mediante agendamento prévio.

NOVA FORMA DE VISITAÇÃO
Desde o início de 2014 a Central ABS Pecplan passou a adotar novas medidas de 
Biossegurança que restringem e limitam a visitação a algumas áreas. Para visitação na central, 
passa a ser necessário o agendamento, realizado com no mínimo 72 horas de antecedência.

O agendamento pode ser feito pelo formulário acessando o link www.abspecplan.com.br/agendamento, pelo telefone (34) 3319-5400 
ou via e-mail: simone.oliveira@genusplc.com. Dezembro e Janeiro não haverá visitações. Não são permitidas visitas de excursões, caravanas e estrangeiros.

TOURO 7308EXPOIMP MERCOLÁCTEA 2014 VISITA DOS CHINESES



EXPOIMP

EXPOSIÇÃO DE IMPERATRIZ

Nos dias 5 a 13 de julho, aconteceu em Imperatriz/MA a 
Expoimp que contou com uma vasta programação como: 
Cavalgada, Palestra Sinrural/Sebrae, Torneio Leiteiro, 
Julgamento de raças, Leilões e outras atrações.

A ABS Pecplan participou com um estande na área 
central do Parque e, para melhor atender seus clientes 
e visitantes, contou com o apoio de sua equipe: Romero 
Cavalcanti, Supervisor Distrito Norte/Nordeste, e de 
uma equipe de funcionários, Técnicos e Veterinários da 
Representação Comercial da ABS de Imperatriz, Pecplana. 

O torneio Leiteiro teve 3 categorias: livre acima de 50 kg, 
Novilha, e 30 kg, premiando do 1° ao 3° lugar. Entre as 
diversas premiações para os participantes do torneio, a 
ABS Pecplan participou oferecendo 30 doses de sêmen 
do touro Altima, que é o touro com maior PTA para leite 
da nossa bateria.

“Destacamos a importância de estarmos presentes neste 
evento, por ter grande repercussão para os produtores 
de leite da região. O evento vem crescendo ano a ano e 
tem expressiva repercussão na região”, afirma Jairo Farias, 
Representante Comercial em Imperatriz da ABS Pecplan.
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Confira abaixo os destaques de cada categoria:

CATEGORIA LIVRE ACIMA 
DE 50 KG: 

• 1° LUGAR - Vaca Mila, filha do 
Teatro da Silvania, touro da ABS, 
com média de 57 kg de produção.

P R O P R I E TÁ R I O :

Silvio Romero, cliente ABS.

• 2° LUGAR - Vaca Jandaia, com 
média de 55 kg de produção.

P R O P R I E TÁ R I O :

Luiz Café, cliente ABS.

• 3° LUGAR - Vaca Carol, com média 
de produção de 46 kg.

P R O P R I E TÁ R I O :

Cantídio, cliente ABS.

CATEGORIA NOVILHA

• 1° LUGAR - Vaca Serra Negra, com 
média de produção de 40 kg.

P R O P R I E TÁ R I O :

Eliomar, cliente da ABS.

• 2° LUGAR - Vaca Bordada. 

P R O P R I E TÁ R I O :

Deputado Palito.

• 3° LUGAR - Vaca Jaciana, com 
média de produção 38 kg.

P R O P R I E TÁ R I O :

Deputado Palito.

CATEGORIA 30 KG

• 1° LUGAR - Madame, vaca filha 
do touro Brilhante da ABS, com 
média de produção de 30 kg.

P R O P R I E TÁ R I O :

Renato da Semaagro, cliente da ABS.

• 2° LUGAR - Vaca Cigana, com 
média de produção de 29.600 kg

P R O P R I E TÁ R I O :

Silvio Romero.

• 3° LUGAR - Vaca do

P R O P R I E TÁ R I O : 
Alexandre Trajano, cliente da ABS.

por Romero Cavalcanti, Supervisor Distrito Norte/Nordeste

TOURO 7308AGENDAMENTO 
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MERCOLÁCTEA 2014

ABS MAIS UMA VEZ 
É DESTAQUE NA 
MERCOLÁCTEA 2014

A Mercoláctea aconteceu entre os dias 22 e 25 de 
maio no Parque de Exposições Tancredo Neves (Efapi), 
em Chapecó-SC. A feira reuniu vários envolvidos na 
cadeia produtiva do leite como as indústrias, laticínios, 
laboratórios, empresas de genética  e é, sem dúvida, um 
dos grandes eventos realizados no Brasil. 

Chapecó está no centro da maior bacia leiteira do sul do 
país, formada pelo oeste catarinense, norte gaúcho e 
sudoeste paranaense, por este motivo, o evento reúne 
produtores, expositores e visitantes renomados do setor 
leiteiro mundial. 

E, como já era esperado, os criadores apresentaram o que 
há de melhor em genética bovina no Estado, fruto do 
excelente trabalho desenvolvido pela equipe comercial 
do Representante da ABS Pecplan, Francisco Vanelli. 

As filhas da bateria ABS Pecplan das raças Holandesa 
e Jersey, deram um show em pista, aumentando 
a visibilidade da empresa no Estado, consolidando o 
trabalho e gerando muita satisfação entre os clientes. 

Parabéns à comissão Organizadora do Evento, aos 
criadores, clientes e amigos, pela excelente Mercoláctea 
2014. Continuaremos intensificando os trabalhos no 
campo em busca de mantermos a liderança, satisfação 
e confiança dos nossos parceiros. Muito obrigado pela 
sempre excelente recepção.
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Aqui destacamos alguns resultados da raça holandesa

Campeonato Bezerra Menor:
CAMPEÃ COSER COLINA SENTRY
PROP: DARCI COSER - XAXIM/SC

Campeonato Bezerra Sênior:
CAMPEÃ BEZERRA SÊNIOR
LUSKI 565 SHOTTLE (369)

PROP: LUCIANO SARVACINSKI

Campeonato Novilha Menor:
CAMPEÃ NOVILHA MENOR 

COSSER ELO 245590 SENTRY (432646) 
PROP: DARCI COSSER

Reservada Bezerra Sênior
GRANJA GR PROGRESSO 080 

HOMESTEAD (046)     
PROP: JOÃO GIRARDI

Campeonato Bezerra Intermediária:
CAMPEÃ BEZERRA INTERMEDIÁRIA 

LUSKI 578 ATTHOS (502) 
PROP: LUCIANO SARVACINSKI

por Ricardo Koyama, Gerente de Negócios Distrito Sul

Destaque absoluto
LUSKI 502 SHOTTLE (68)

CAMPEÃ 3 ANOS JÚNIOR, CAMPEÃ VACA 
JOVEM, TERCEIRO MELHOR ÚBERE JOVEM 

E GRANDE CAMPEÃ DA EXPOSIÇÃO. 
PROP: LUCIANO SARVACINSKI
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VISITA DOS CHINESES

VISITA À CENTRAL
Entre os dias 19 e 21/06, a Central ABS Pecplan recebeu a visita dos Chineses Yuan Zhang, Yachun Wang, Shengli Zhang, Wanhai Shi e Jingbao Cao, responsáveis pelo melhoramento 
genético do rebanho leiteiro do país. A equipe Chinesa foi acompanhada por Marcos Rosa, Coordenador de Comércio Exterior da ABS Pecplan, em suas visitas à Fazenda Medalha 
Milagrosa, em Prata/MG, Epamig, ABCGIL e Parque Fernando Costa. Através dessas visitas, eles conheceram um pouco mais sobre o manejo das raças Gir e Girolando e como são 
realizadas as provas do Gir Leiteiro.
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7308/04
PO Perdizes

Quark Col x 1646 da MN
Prop.: Faz. Quilombo / Nelore Quilombo

Criador: Faz. Perdizes / Nelore Quilombo

TOP 0,1%

IQG: 4,34 | iABCZ: 21,13 | MGT: 22,41

Sêmen disponível

BOAS-VINDAS ao mais novo morador da ABS Pecplan

AGENDAMENTO 
DE VISITAS EXPOIMP MERCOLÁCTEA 2014 VISITA DOS CHINESES



Obrigado a todos vocês que abraçaram esta missão de encontrar um nome para mim. 
Recebemos muitas opções, inclusive repetidas e os jurados ABS Pecplan optaram por me 
chamar de ABSoluto.

O meu padrinho é o Alexandre, de Cuiabá, que foi o primeiro a enviar esta sugestão de 
nome: registrou seu voto em 18/07/2014 às 09:39:58. Obrigado Alexandre! Vamos entrar em 
contato para entregar seu presente. Aos outros amigos que também sugeriram ABSoluto, 
aguardem, logo vocês também serão notificados e receberão um brinde surpresa.

Veja a seguir meus melhores momentos. ABraçoS e até breve!

MASCOTE ABS PECPLAN

Agora eu já tenho 
um nome...

ABSoluto!
...muito prazer, eu sou o



MELHORES MOMENTOS



OLHAR RURAL

Bebês - Camila Zanitti de Oliveira

Brahman JOF - Carlos Lopes Bezerra Jersolando - Eric Brumatti Curiosidade - Janus Katsman

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



Olha o passarinho - Carlos Lopes

Família unida - Samuel Bueno Movimento no céu e na terra - Fazenda Terra Verde - Carlos Lopes

Hora de voltar - Brahman Oxox - Carlos Lopes



Semblante - Janus Katsman Por do Sol em Quaraí/RS - Ovidio Vasconcelos Peres de Freitas

Tropa no corredor - Marcelo Selistre

Produtor de leite em Minas Gerais - Alexandre Lima

Olhar à frente sempre - Brahman Canaã - Carlos Lopes


