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Na edição deste ano, a Bela Alvorada - Nelore Zan irá ofertar 140 touros melhoradores, 10 matrizes provadas e 20 novilhas destaques na seleção

Reconhecida como referência em melhoramento genético da raça 
Nelore, a Fazenda Bela Alvorada apresenta grandes destaques de 
seu plantel em mais uma edição do Leilão Bela Alvorada – Nelore 

Zan & Convidados. O evento irá ocorrer no dia 22 de julho, sábado, a 
partir das 14h, na Fazenda, em Guararapes (SP), com transmissão pelo 
Canal do Boi. 

Dentre os lotes, estão touros indicados para repasse provenientes 
de um plantel com mais de 55 anos de anos seleção para desempenho 
baseada em dados de eficiência a pasto. Serão ofertados 140 
reprodutores selecionados como melhoradores - todos avaliados nos 
programas da ANCP, Geneplus/Embrapa, Nelore Qualitas e PMGZ. 

DESTAQUES
Um dos principais destaques do Leilão será a venda de 100% do touro 

melhorador Jeito da Bela, que distribuiu doses no PNAT 2014 . Ele é filho 
do Avesso da Bela na Rússia Bons (Marisco IZ). Uma linhagem consistente 
que lhe favoreceu para se destacar nas principais avaliações, tendo IQG TOP 
0,5% e MGTe TOP 3%. Com excelente apresentação em seus tributos de 
carcaça, Jeito da Bela possui costelas profundas, ótimo acabamento, racional 
excepcional e ossatura forte.

Outro destaque é a venda de 100% do reprodutor provado Jacamim 
da Bela (Lote 10). Ele é TOP 0,1% no Programa Nelore Qualitas e TOP 7% 
na ANCP. É Filho do REM Quilano na doadora Dona da Bela (Avesso da 
Bela), uma das melhores doadoras do time da Bela Alvorada. Jacamim 
é um touro que se destaca pela capacidade de transmitir eficiência em 
produção de carne, sendo TOP 0,1% para perímetro escrotal, TOP 0,5% 
para acabamento e TOP 4% para AOL.

“Jacamim foi o segundo melhor em espessura de gordura e rendimento 
de carcaça no Teste de Eficiência Alimentar  do Qualitas, o terceiro melhor 
para AOL e o quinto no ganho médio diário. Um touro que, certamente, 
apresenta números extraordinários para performance das principais DEP’s 
economicamente significativas”, enfatiza Flávio Aranha. 

No mesmo dia, também serão ofertados touros repassadores 
com a qualidade Nelore Zan, como Métrico da Bela (Bitelo DS x 
Backup), MGTe TOP 1%, AOL 1%, PE 4% e acabamento 7%; Malaio 
da Bela (Hamlet da Bela x Craque da Bela), MGTe 4%, AOL 4%,                    
PE 4%, entre outros.

MATRIZES
O remate irá ofertar 10 matrizes escolhidas na cabeceira do plantel 

da Bela Alvorada, filhas de touros provados, como Avesso da Bela, 
Rambo, Backup e Marisco IZ. A média do MGTe das matrizes é TOP 
4%. Vale destacar que todas apresentam alta Stayability, característica 
muito valorizada para quem mantém um plantel de cria.
Também estarão à venda 20 novilhas da Seleção Nelore Zan de alta 
avaliação genética da geração 2015.

Leilão Bela Alvorada - Nelore Zan 
& Convidados alia consistência 

genética e funcionalidade 

Jeito da Bela (Avesso da Bela x Rússia Bons. (Marisco IZ)
MGTe 15,07 • TOP 3%
RGD: AZAN 1451   NASC.: 29/02/2012
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Colocar à disposição do mercado 
animais de alto desempenho genético 
é um dos objetivos da Bela Alvorada. 

Ao longo desses anos de seleção, a marca 
é reconhecida por oferecer genética de 
altíssima qualidade e despontar com vários 
touros em centrais de coleta. Desta vez, o 
reconhecimento veio através da contratação 
de Notável da Bela pela CRV Lagoa. 

O jovem touro, que foi destaque da 
geração da safra 2015, diferencia-se por 
apresentar alta AOL e espessura de gordura 
e por ter uma avaliação genética de ponta. 
“O que buscamos nos touros jovens, além 
das DEPs diferenciadas como as do Notável, 
é o conjunto em aliar bom padrão racial, 
aprumos corretos e carcaça proeminente”, 
aponta o gerente de contas de corte da CRV 
Lagoa, Ricardo Abreu.

Filho de REM Amador com a doadora 
Iuiu da Bela, Notável apresenta excelentes 
avaliações de AOL (0,1%), Perímetro Escrotal 
(1%) e Acabamento (3%), sendo TOP 1% de 
MGTEe e top 0,1% para IQG no Geneplus. 
“É um touro que representa um excelente 
progresso genético dentro dos programas 
de melhoramento”, destaca Ricardo. Notável 
da Bela já está com sêmen produzido, exatas 
1.956 doses em 4 coletas, o que comprova a 
excepcional fertilidade desta linhagem.

ATJPLUS
Notável também é um dos grandes 

destaques do ATJPLUS, Programa da GenePlus 
Embrapa que identifica e avalia touros jovens 
promissores. O responsável pelo Teste de 
Progênie da GenePlus e também membro 
da equipe técnica, doutor Leonardo Nieto, 
explica que o Programa recebeu dados de 35 

mil animais. Desses, vinte foram selecionados 
e, em uma última avaliação, apenas oito 
foram escolhidos.

Ele também destaque que, para ingressar 
no AJTPLUS, o touro deve apresentar Índice 
de Qualificação Genética (IQG) classificado 
na categoria Elite, ter sido classificado com 
notas cinco ou seis para conformação 
frigorífica à desmama e com nota seis ao 
sobreano; possuir RGD definitivo emitido 
pela Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu (ABCZ) e idade inferior a três anos.

“Notável possui todas as características 
exigidas pelo Programa e, com certeza, 
irá contribuir muito para quem adquirir 
o sêmen dele, que já está disponível. 
Selecionamos os melhores da última safra e 
não temos dúvida que Notável é um touro 

altamente promissor, algo muito comum 
na genética oferecida pela Bela Alvorada, 
que sempre coloca no mercado excelentes 
animais”, enfatiza doutor Leonardo.

“A Bela Alvorada representa a linhagem 
Zancaner, pioneira nas mensurações da 
raça Nelore que constituíram as primeiras 
avaliações genéticas. O trabalho realizado 
Bela Alvorada atualmente representa 
a consolidação da genética avaliada e 
comprovada. Tanto, que vários raçadores 
como Nadã, Polonês, Jalofo, Avesso fizeram 
e fazem história na CRV Lagoa. A vinda 
do Notável da Bela reforça ainda mais a 
linhagem da Bela Alvorada em nossa central, 
que também conta com Avesso, Jornaleiro 
da Bela e Interior TE da Bela”, garante Ricardo 
Abreu, da CRV Lagoa. 
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Notável da Bela é contratado pela CRV Lagoa
Destaque para características de carcaça, ele foi escolhido para o ATJPLUS, da GenePlus

NOTÁVEL DA BELA 
(REM Amador  X  Iuiu da Bela)

TOURO ATJPLUS: IQG Top 0,1%

MGTe Top 1%

PE Top 1%  AOL Top 0,5%  EG Top 4%

SÊMEN DISPONÍVEL:



Utilizamos Interior da Bela e o Hamlet da Bela e 
tivemos excelentes resultados. Um dos filhos do 
Interior da Bela, por exemplo, foi o segundo colocado 

no Programa da GenePlus e está participando do ATJPLUS. Isso 
nos deixa muito felizes. Nós sempre focamos em utilizar mais de 
um reprodutor e, quando repetimos, é porque o resultado foi 
realmente bom. E, por isso, vamos voltar a utilizar o 
Interior da Bela. A Bela Alvorada oferece ao mercado 
uma genética muito consistente. 
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Equipe da Bela Alvorada realiza curso de 
reciclagem sobre Manejo Racional

A Bela Alvorada realiza constantemente, atividades que 
contribuem para o melhoramento e evolução do plantel. Com 
isso em mente, foi realizado o curso de reciclagem de Manejo 

Racional, que ocorreu no mês de maio. Com o tema “Boas Práticas de 
Manejo e Sociabilidade Rural”, o encontro foi conduzido por Wilson 
Pereira, da Noxon, que apresentou à equipe pontos cruciais de como 
entender o comportamento animal e formas eficazes de se portar no 
campo e no curral.

Além disso, também foi ressaltada a importância de observar 
as reações dos animais quanto às ações humanas. Outro fator 
destacado no curso, foi a convivência saudável que deve haver entre os 
colaboradores que moram em uma mesma fazenda.

Durante o curso, os colaboradores tiveram a oportunidade de 
tirar várias dúvidas e também realizaram exercícios para a aprimorar a 
aplicação de vacina e manejo de gado com bandeiras. 

Claudinei de Almeida, capataz chefe da Fazenda, diz que os 
cursos de reciclagem promovidos pela Fazenda são muito bons para 

que todos reafirmem o que já sabem e tirem dúvidas sobre casos 
específicos. “Sabemos que o gado reflete o que sentimos e por isso 
sempre precisamos estar atentos ao nosso comportamento para não 
assustá-los”, afirma. 

CUIDADOS
A forma de como o animal é manejado desde jovem afeta 

diretamente o seu desenvolvimento durante toda sua vida reprodutiva. 
Por isso, qualquer tipo de abordagem agressiva aumenta o nível de 
cortisol, prejudicando o desempenho sexual e qualidade final da carne. 
Além disso, também influencia no temperamento do animal fazendo 
com que ele reaja de forma arredia e excitável, causando muitas vezes, 
sérios acidentes com o próprio animal ou com algum colaborador da 
equipe.

“A conscientização sobre o bem-estar e segurança tanto do animal 
quanto do colaborador é algo muito importante. Justamente por isso, 
investimos na capacitação de nossa equipe para alcançarmos cada vez 
melhores resultados”, afirma Flávio Aranha.

Fazenda prioriza conscientização do bem-estar animal com curso realizado por Wilson Pereira

Genética consistente

Shiro Nishimura – Pecuarista



Bela Alvorada participa de
Road in Farm - Mapa da Genética 2017
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Evento atraiu criadores para troca de experiências e conhecimento

A Bela Alvorada – Nelore Zan recebeu os 
participantes para mais uma edição do 
Road in Farm – Mapa da Genética. O 

evento, que reuniu criadores, pesquisadores 
e jornalistas de todo o Brasil, ocorreu no dia 
11 de abril e percorreu os principais criatórios 
do Noroeste Paulista. Em sua quinta edição 
o objetivo do evento é o de promover o 
intercâmbio de conhecimento entre os 
participantes, além de promover os trabalhos 
realizados pelas fazendas participantes.

Durante a visita à Fazenda, o público teve 
a oportunidade de acompanhar, de perto, o 
estágio atual da seleção da Bela Alvorada, 
que trabalha para transferir genética de 
qualidade para o gado de corte do País. Os 
proprietários da Fazenda, Flávio Aranha e 
Adriana Zancaner Aranha, apresentaram 
toda a tradição de 55 anos da marca e a sua 
metodologia de seleção para desempenho e 
sistema de produção. 

Os participantes também conferiram 
parte dos animais que compõem o plantel 
da Fazenda, além dos que estarão à venda 
no Leilão Bela Alvorada – Nelore Zan & 
Convidados, como os destaques Jeito, 
Jacamim e Invite da Bela, que chamam 
a atenção pela alta avaliação genética 
aliada a ótima conformação frigorífica, 
musculosidade e genealogia consistente 
que apresentam. O remate será realizado 
no dia 22 de julho, a partir das 14h, com 
transmissão pelo Canal do Boi.

O time de doadoras e o lote reserva de 

novilhas PO também chamaram a atenção, 
especialmente a Iuiu da Bela, mãe do touro 
Notável da Bela, recém contratado pela 
CRV Lagoa. 

O criador João Paulo Freire de Souza, da 
Fazenda Sertão, no Maranhão, diz que acom-
panha o trabalho realizado pela Bela Alvo-
rada através das redes sociais e viu no Road 
in Farm uma excelente oportunidade de co-
nhecer pessoalmente a marca. “É um traba-
lho admirável. Escolhi a genética Bela Alvo-
rada por sua consistência genética, pois eles 
possuem foco na seleção pelo desempenho 
de peso, habilidade materna e fertilidade, 
através de programas melhoramento gené-

tico. Road In Farm para mim foi o divisor de 
águas no que diz respeito ao melhoramento 
aonde podemos produzir mais @ por hectare 
ano em menos tempo, encurtando o ciclo de 
produção. Com certeza a genética Bela Alvo-
rada vai trazer desempenho e rusticidade ao 
meu plantel”, conta João Paulo.

“Acreditamos que esta troca de 
experiências é essencial para aumentar 
a produtividade no campo e melhorar a 
atividade pecuária como um todo”, enfatiza 
Adriana Aranha.

O Road in Farm também contou com 
a participação das Fazendas Terra Boa, 
Bonsucesso e Nelore CEN.
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