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Expofeira de primavera
R$ 19 milhões...
Até o momento
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Uruguaiana, novembro de 2016.

Realizada na terça-
-feira 22 de novembro, 
a solenidade de troca 
de diretoria no Sin-
dicato e Associação 
Rural de Uruguaiana, 
teve duas motivações 
especiais: Despedir 
o Presidente Antonio 
Martins Bastos Neto, 
que teve uma gestão 
marcada pela tran-
quilidade, com obras 
importantes e mais 
voltada as questões 
técnicas. Com a sua habitual calma, mas com posições 
marcantes “Gordo” cumpriu sua missão e deixa a sua 
marca registrada pelo estilo simples, mas eficiente e 
definidor. Por outro lado, comemorar os resultados de 
um ano de vendas agropecuárias destacadas, onde os 
animais voltaram a marcar recordes e superar as grandes 
exposições sulamericanas. Afinal, Uruguaiana superou 
os 19 milhões só no período da sua exposição de prima-
vera, faltando ainda a realização dos remates de ovinos 
que vão acontecer entre 25 de novembro(Santa Ângela), 
01 de dezembro(Integração) e 02 de dezembro(Conjunto 
Corriedale). Nas vendas totais do ano deve-se ainda somar 
os mais de 5 milhões comercializados na Expoutono, os 
remates de gado geral, os mais de 1 milhão da feira de 
terneiros, além de eventos de menor porte mas de vendas 
efetivas como de equinos ocorridos em ocasiões especiais 
no parque Agrícola e Pastoril.

Agora, para fortalecer ainda mais essas justas come-
morações, alicerçadas no desempenho dos homens do 
campo, da nossa riqueza maior, valeria acrescentar con-
ceitos classistas que tivessem o objetivo de somar todos 
os resultados obtidos, seja na pecuária de corte, seja na 
genética, nos equinos, na nova, mas real, possibilidade da 
citricultura, nos hortigranjeiros, em nossa pujante orizi-
cultura, na ainda teimosamente desamparada produção de 
leite, cujo potencial seria suficiente para atrair tecnologia 
e produtos industrializados, a lã e a carne ovina, sem es-
quecer o passado glorioso que justificava investimentos 
milionários nesse segmento.  

Com a mesma calma e tranquilidade destacada na 
gestão anterior, o processo de substituição do Sindi-
cato e Associação Rural traz novos personagens, mas 
experientes empresários, que tem em suas atividades o 
exemplo mais correto a seguir. Os nossos desejos são de 
uma profícua gestão ao Presidente Sergio Tellechea e sua 
diretoria, sempre apoiada e ampliada pelo maior número 
de associados possível de ser considerado. O caminho 
correto está projetado, agora é seguir em frente. Que 
Deus ilumine os novos dirigentes, que a política brasileira 
também receba esses mesmos raios de luz, que o contexto 
não atrapalhe o trabalho eficiente e as boas intenções da 
classe rural de Uruguaiana.

Por Wilson Mateo Dornelles
Med.Vet    Produtor Rural   Radialista

Além das expectativas: 
remates de primavera já 
ultrapassam 19 milhões 

Os remates de primavera 
que integram a 80ª Expofeira de 
Uruguaiana encerram somente 
em dois de dezembro, mas já 
são considerados um sucesso 
em vendas, ultrapassando 19 
milhões de reais. O resultado evi-
dencia mais uma vez a qualidade 
genética das raças bovinas, equi-
nas e ovinas da fronteira oeste do 
Rio Grande do Sul.

Abriu o ciclo de remates de 
primavera o “Leilão GAP 2016 
– O Show da Genética”, em 25 
de setembro, na Estância São 
Pedro, alcançando o faturamento 
de R$ 7.04 milhões. Nos equinos 
da raça crioula foram comercia-
lizados R$ 952 mil e R$ 6,09 
milhões foi com a venda de 882 
lotes de bovinos das raças Angus, 
Brangus, Hereford e Braford. 

O remate “Cabanha Umbu 
Negocia” foi o segundo leilão do 
ciclo de primavera, ocorrido em 
26 de setembro, no Local Umbu. 
No total foi faturado com os ani-
mais das raças Angus e Brangus 
o montante de R$ 698.040,00, 
com média geral de R$5.328,55. 

Ainda em setembro, no dia 
29, foi realizado o “9º Remate 
da Cabanha Pedro Surreaux”, 
no Local de Remates da Pasto-
ril, faturando cerca de R$ 260 
mil. Já o “Remate Selo Racial & 
Reserva Especial”, no dia 30, na 
Cabanha Azul, teve vendas que 
alcançaram R$ 3.397.115,00 com 
média geral de R$ 7.062,61. 

Em outubro seguiram os lei-
lões, começando com o “Remate 
da Cabanha Anjo da Guarda” 
realizado no dia seis, no Local 
de Remates da Pastoril, dentro 
da 80ª Expofeira de Uruguaia-
na. Comercializou 199 animais 

das raças Hereford e Braford, 
com a média de R$3.149,92, 
totalizando R$ 626.835,00. O 
“12º Remate Tradição & Futuro” 
em sete de outubro, também na 
Pastoril, ofertou animais da raça 
crioula. No total, foram comer-
cializadas 12 potrancas, com a 
média geral de R$ 11.083,33, 
alcançando o faturamento de R$ 
133.000,00. Já o “1º Remate Ma-
trizes da Fronteira”, na Pastoril, 
comercializou 272 novilhas das 
raças Angus, Brangus e Braford, 
com a média geral de 2.302,52, 
totalizando o faturamento de R$ 
626.285,00.

O “IV BT Basca Bovinos” 
aconteceu na Cabanha Paineiras, 
em 12 de outubro, quando foram 
ofertados 100 touros, 20 ventres 
e 25 potrancas. O remate faturou 
o total de R$ 687.750,00, com a 
média geral de R$ 7.395,16. No 
dia seguinte foi a vez do “56ª 
Remate Cabanha São Bibiano” 
na sede da estância, faturando 
o total de R$ 1.548.720,00. Na 
oportunidade foram ofertados 80 
touros Angus, 65 touros Brangus, 
160 ventres Angus, 160 ventres 
Brangus, três reprodutores criou-
los e 20 ventres da raça Crioula.  
Já no dia 14, no Local de Rema-
tes da Pastoril, foi realizado o 
“Remate Anual Braford Aurora e 
Sossego”. O total comercializado 
foi de R$ 959.700,00, com média 
geral de R$ 4.422,58. Foram 
vendidos 198 lotes de animais 
da raça Braford. Enquanto o 
“Remate Tellechea Associados 
e Convidados” foi no domingo, 
16, no Local Umbu. Foram co-
mercializados animais das raças 
Angus, Brangus e Crioulos, to-
talizando R$ 1.858.400,00, com 

a média geral de R$ 6.832,35.
Novembro teve início com o 

“60º Remate Anual da Cabanha 
Santo Ângelo e Parceiros”, no 
dia 5, na sede da estância, que 
apesar de estar localizada na Bar-
ra do Quaraí, integrou os remates 
da Expofeira de Uruguaiana. Foi 
registrado o faturamento de R$ 
2,04 milhões com a venda de bo-
vinos das raças Polled Hereford, 
Braford, Angus e Brangus, além 
dos equinos Crioulos. A média 
geral foi de R$ 5,5 mil para um 
total de 370 animais comercia-
lizados. Foram parceiros deste 
remate a Estância São Miguel, da 
Agropecuária Odair González e 
a Cabanha Santa Ana, de Miguel 
Augusto Barbará, ambas do mu-
nicípio de Uruguaiana.

O “2º Remate de Potros Com-
pletos”, foi realizado em 11 de 
novembro, na Pastoril, alcançan-
do o faturamento de R$89.400,00 
e média geral de R$ 3.192,86, 
com a venda de 28 animais da 
raça Crioula. Foram vendedores 
a Cabanha Mineiro, Cabanha Pai 
Passo, Cabanha Santa Camila, 
Cabanha Renascer e Cabanha 
Santa Ângela. 

Os três últimos remates do 
ciclo de primavera evidenciarão 
a qualidade do rebanho de ovi-
nos da nossa fronteira, quando 
serão ofertados animais das raças 
Ideal, Corriedale e Merino, das 
cabanhas mais premiadas na 
Expointer. Serão eles: Remate 
Anual Cabanha Santa Ângela e 
Convidados (25/11), com ínício 
às 18h, na Sede da Estância; 26º 
Remate Integração Ideal ( 1º/12) 
, às 20h, na Pastoril, 34º Remate 
Conjunto Corriedale, (02/12), às 
20h30min, na Pastoril.
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Uma das mais tradicionais 
estâncias da Fronteira Oeste gaú-
cha abriu as porteiras na tarde 
do sábado, dia 05 de novembro, 
em Barra do Quaraí, para apro-
ximadamente mil pessoas. O 
público recorde prestigiou o 60º 
Remate Anual da Cabanha Santo 
Ângelo, que registrou R$ 2,04 
milhões de faturamento com a 
venda de bovinos e equinos.

O evento fechou a temporada 
de leilões de primavera no Rio 
Grande do Sul com média geral 
de R$ 5,5 mil para um total de 
370 animais comercializados. 
Entre os 348 touros e ventres, 
das raças Polled Hereford, Bra-
ford, Angus e Brangus, a média 
ficou em R$ 5,4 mil. Já os 22 
cavalos Crioulos arrematados 
saíram pelo preço médio de R$ 
7,5 mil.

O lote mais valorizado do re-
mate festivo, considerado o mais 

antigo do Brasil em atividade, 
foi uma fêmea da raça Braford. 
Metade da Grande Campeã da 
ExpoLondrina 2016 – Santa 
Ana 38-TE0112 – ofertada por 
Miguel Augusto Barbará, da 
Agropecuária Santa Ana, foi 
vendida para José Altemir Otto-
ni, por R$ 21 mil.

A raça sintética, fruto do 
cruzamento entre o Hereford e o 
Nelore, também foi responsável 
pela maior média nos touros, 
de R$ 9,1 mil. Os reprodutores 
Polled Hereford fecharam com 
R$ 6,5 mil de média, enquanto 
os Angus com R$ 6,9 mil. O 
único touro Brangus da oferta 
saiu por R$ 9,3 mil. Nas fêmeas, 
as médias ficaram em R$ 4,5 mil 
no Polled Hereford, R$ 4,1 mil 
no Braford e R$ 2,9 no Angus.

Entre os cavalos, o destaque 
ficou com a venda de 19 exem-
plares em uma só martelada, 
para a Fazenda São Marcos, de 
Itapeva (SP). O anfitrião, Jorge 
Martins Bastos, comemorou o 

sucesso da comercialização, com 
resultado acima da expectativa:

– Em 60 anos, nunca havía-

mos tido casa tão cheia. Foi uma 
satisfação receber tantos amigos 
e clientes, que nos honraram 

e nos prestigiaram comprando 
nossos animais – ressaltou Bas-
tos, emocionado.

Cabanha Santo Ângelo fatura mais 
de R$ 2 milhões em leilão festivo
Criatório comemorou 60 anos ininterruptos de remates  em Barra do Quaraí (RS)

Leilão Especial 30 Anos movimenta R$ 992,5 mil
Negócios em Esteio (RS) marcaram três décadas de carreira do leiloeiro Fábio Crespo

Estela Facchin

O Tatersal do Cavalo Criou-
lo, no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio (RS), 
lotou na noite da quarta-feira, 
dia 16, para o Leilão Especial 30 
Anos. Importantes criadores da 
raça participaram da comerciali-
zação de animais de elite, evento 
que marcou as três décadas de 
carreira de Fábio Crespo com 
faturamento de R$ 992,5 mil.

Os 38 lotes arrematados pelo 
próprio leiloeiro, que também 
dividiu o martelo com João 
Gabriel, Rodrigo Bauer e o 
irmão, Mauro Crespo, registra-
ram média geral de R$ 26,118 
mil. Entre os mais valorizados, 
a fêmea Basca Alfonsina foi 
adquirida por R$ 155 mil pelo 
criador José Otávio Crespo, de 
Camaquã (RS). Outro lote de 
destaque foi o cavalo Jogador 
da Maya, com uma cota de 10% 
vendida por R$ 20 mil para a 
Fazenda Reunidas, de Itapeva 
(SP) -  o que deixou o garanhão 
avaliado em R$ 200 mil.

A noite também contou com 
homenagens da família, amigos, 
colaboradores e entidades liga-
das aos setores de pecuária e 
cavalos Crioulos. Com o slogan 
“Uma arte que permeia gera-
ções”, o evento ainda resgatou 
o início da carreira de Fábio 
Crespo ao lado do pai, Fausto 
Crespo, um dos baluartes da ati-
vidade de leiloeiro rural no país.

Fábio Crespo acumula mais 
de 3,5 mil leilões no currículo 
e algumas das maiores vendas 
da história da raça Crioula. Em 
2012, recebeu o Troféu Guri, re-
conhecimento concedido anual-
mente, na Expointer, a persona-
lidades gaúchas que se destacam 
no agronegócio nacional.

FAGNER ALMEIDA
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Deise Espelocin: a mulher à frente 
da Expofeira de Uruguaiana

Uma história de trabalho e dedicação que se confunde com a reformatação do evento 
que conquistou status de maior feira agropecuária da Fronteira Oeste

Giovana Petrocele

Nos últimos anos a Expofeira 
de Uruguaiana promovida pelo 
Sindicato Rural de Uruguaiana 
vem ganhando força, integrando 
o homem do campo e da cidade 
num evento que vai muito além 
das vendas das raças ovinas, bo-
vinas e equinas dos tradicionais 
remates da feira. Cria um ambien-
te saudável e educativo para toda 
a comunidade e evidencia não só 
a qualidade do rebanho, mas a 
produção, o comércio e serviço 
de nossa terra. Na linha de frente 
deste evento, organizando e coor-
denando equipes, está a executiva 
de eventos Deise Espelocin. Com 
a realização da 80ª Expofeira, em 
outubro deste ano, completou a 
feira de número 21 na sua traje-
tória de sucesso. 

Destino selado na Expointer
O primeiro contato de Deise 

com as raças foi na Expointer 
de 1995, na época trabalhava na 
RBS TV e foi fazer cobertura das 
cabanhas destaques da Fronteira 
Oeste. O responsável foi o produ-
tor rural João Gaspar de Almeida, 
amigo do diretor da emissora , 
que apresentou  José Antônio  
Marques Fagundes (Tunico) para 
que a orientasse nas matérias 
dos crioulos e Wilson Matteo 
Dornelles (Cicico) em relação as 
ovelhas. “O João me apresentou 
para todas as raças bovinas e 
também de bubalinos criados na 
região fronteira oeste para que eu 
pudesse realizar meu trabalho. No 
ano seguinte o Tunico, presidente 
do Sindicato Rural de Uruguaia-
na, me convidou para fazer parte 
da entidade”, conta ela, lembran-
do os planos do então presidente 
de fazer da Pastoril um grande 
palco de eventos: “Ele pretendia 
modernizar o parque e, na busca 
de fazer crescer a Expofeira, acei-
tei o desafio e realizamos a 60ª 
Expofeira, em 1996. Já se vão 20 
anos de entidade e 21 na produção 
de Exposições. Continuo amando 

o que faço”, assegura.

1996 – O desafio da 
60ª Expofeira

Relembrando a história de sua 
primeira Expofeira, declara: “Foi 
marcante mesmo!”. “A 60ª edição 
foi a última expofeira no modelo 
antigo do parque e, claro, da pista 
de provas frente à arquibancada. 
Naquele ano  (1996) tivemos 
o apoio do Senar, o patrocínio 
da Ipiranga e vendemos cinco 
estandes de R$ 300,00. Eu e o 
João Juraci Cantarelli, diretor 
financeiro, fizemos muitas visitas 
e convidando empresários locais. 
Não tivemos muito apoio. Mas 
era um recomeço do evento e ali 
plantamos um novo momento das 
exposições. Era realizada em no-
vembro e durava nove dias, num 
desses dias veio um temporal que 
arrasou com os poucos estandes 
que tínhamos”. Deise lembra que 
o comandante do 8º RC Mec, Cel 
Dangui, voltando de um “campo” 
estacionou a viatura na BR e 
veio verificar qual era o estrago 
e tranquilizou  os organizadores, 
informando que mandaria um pe-
lotão com barracas para reerguer 
o parque. “Ficamos com uma 
exposição verde! A atração do 
domingo foi toda tarde de palete-
adas e quem narrou foi o próprio 
presidente Tunico. Com dedica-
ção, chegamos ao nível de hoje, 
com vários eventos simultâneos, 
excepcionais parcerias, extensão 
de apoio com universidades, en-
tidades e instituições que tomam 
conta de todo o parque nos quatro 
dias de realização.”

Memórias dos melhores 
momentos

Para a executiva de eventos 
muitos foram os momentos mar-
cantes desta história. “Cada um 
com seus diretores e suas parti-
cularidades que deram o melhor 
de si, e eu, em todos os momentos 
busquei acompanhar e cumprir 
cada etapa”, diz, citando alguns 
destes momentos: “a Exposição 

da reinauguração do parque; aco-
lhimento de eventos nacionais e 
internacionais de associações de 
raças; a criação do Projeto Vida 
no Campo em 2002, integrado a 
comunidade escolar à exposição; 
a festividades dos 100 anos da 
Associação Rural em 2005; a 
presença do Museu de Tecnolo-
gia da PUC para a comunidade 
de Uruguaiana na Expofeira de 
2009; as gineteadas universitá-
rias; shows regionais e nacionais, 
como o Fernando e Sorocaba. 
Enfim, a integração de entidades 
e instituições fazem cada vez 
mais a Expofeira de Uruguaiana 
se fortalecer e, principalmente, 
crescer. Isso resulta no melhor, 
que é a oportunidade de darmos 
a todos os segmentos a realização 
de negócios, desde o menor até o 

maior comerciante que prestigia 
nosso evento.

As porteiras abertas 
para o aprendizado

Desde a 60ª até a 80ª Expo-
feira, Deise afirma que “o tempo 
transcorrido foi mais que uma 
realização profissional, mas de 
crescimento pessoal, pois a classe 
agropecuária “abriu as porteiras” 
para superações e aprendizado. 
Como a cada ano, mais investi-
mentos a entidade faz para o for-
talecimento da  Expofeira, a cada 
evento eu mais amo fazer o meu 
trabalho, pois sinto que existe o 
principal entre eu e as diretorias: 
confiança e dedicação. Tenho um 
sentimento de gratidão renovado 
a cada troca de diretoria que apro-
va e continua apostando na minha 

empresa pra continuar esse traba-
lho. Dessa forma vou me sentindo 
parte da vida do Sindicato... ali 
atrás eu era a “nova” integrante e 
hoje sou a mais velha parceira da 
entidade! Muitas equipes fizeram 
parte dessa história e tenho sau-
dades de cada uma, assim como 
agradeço os que hoje me auxiliam 
na execução esse evento, declara. 

Sobre  futuro desta história de 
amor entre Deise e a Expofeira de 
Uruguaiana, ela diz: “Espero que 
Deus continue abençoando a to-
dos que proporcionam essa festa à 
nossa cidade, que eu tenha saúde 
e força para continuar dando meu 
melhor e a cidade de Uruguaiana, 
literalmente, apoie cada vez mais 
a maior feira agropecuária dessa 
região”.

FOTOS: ARQUIVO/DIVULGAÇÃO
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2ª Noite do Cordeiro arrecadou mais 
de 30 mil para Santa Casa

 A 2ª Noite do Cordeiro, rea-
lizada dentro da programação da 
80ª Expofeira de Uruguaiana, foi 
um verdadeiro sucesso. O evento 
promovido pelo Rotary Club 
Uruguaiana Leste, Sindicato 
Rural e RBSTV Uruguaiana, no 
Salão Nobre do Parque da Asso-
ciação Rural Agrícola e Pastoril, 
teve um público estimado em 
200 pessoas.

O valor arrecadado para a 
Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI) da Santa Casa de Ca-
ridade de Uruguaiana girou em 
torno de 30 mil reais, resultado 
das vendas de ingressos somado 
aos valores conseguidos com o 
leilão de facas artesanais, que 
teve no martelo, Pedro Bastos, 
da Tellechea & Bastos Leilões. 
Também foi doado à Santa Casa 

de Caridade um equipamento 
hospitalar.

Na ocasião o chefe de cozi-
nha Roberto Vianna serviu um 
risoto de cordeiro à milanese. 
Os vinhos e espumantes para 
acompanhamento do prato foram 
sugeridos por Renê Ormazábal 
Moura, da Bodega Sossego e por 
Pedro Candelária, da Vinícola 
Campos de Cima.

Empresas, entidades e pes-
soas físicas, responsáveis pela 
realização da 2ª Noite do Cor-
deiro, foram homenageadas com 
a entrega de certificados, como 
agradecimento ao esforço para 
que tudo desse certo; sendo elas: 
José Chaves Barcellos, Margare-
th Bortolotto, Vinícola Bodega 
Sossego, Vinícola Campos de 
Cima, Visual Ótica, Pedro Bas-

tos, Cutelaria D’Ávila, Cutelaria 
L. Dable, Cutelaria Carancho, 
Cutelaria Celso Melo, Chef Ro-
berto Vianna, Sindicato Rural 
de Uruguaiana, Rotary Club 
Uruguaiana Leste e RBS TV 
Uruguaiana. Também foram ho-
menageados, mas não estiveram 
presentes: M A Hospitalar, Camil 
Alimentos, Planalto Transportes 
e Hotel Monte Carlo.
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34º Remate Conjunto Corriedale acontecerá 
no dia 2 de dezembro na Pastoril

O recinto de remates do Parque da Agrícola e Pastoril, em Uruguaiana, será palco do 
34º Remate Conjunto Corriedale. A Cabanha Leticia , Estância da Ordem  e seus convi-
dados ofertarão machos e fêmeas PO, SO e RD. Toda a oferta foi revisada por técnicos   
e os clientes encontrarão no catálogo medidas objetivas: Índice de avaliação de lã na 
cara, avaliação de pureza racial, perímetro escrotal e micronagens. Os organizadores 
ressaltam que estes dados são disponibilizados já há cinco anos aos compradores, o que 
facilita suas eleições nas aquisições. Lauro Fittipaldi, da Cabanha Letícia,e José Sérgio 
Surreaux Machado, da Estância da Ordem, avaliam tratarem-se de machos planteleros 
e importantes para rebanhos comerciais. Destacam-se na oferta de machos produtos de 
Pallo 907, adquirido da Cabanha Pallota(AR), no Congresso Mundial da Raça realizado 
na Argentina em 2014, que com dente de leite pesava 135 Kg, Ordem 3649, 3º melhor na 
Exposição de Uruguaiana em 2011, Floresta 2729, campeão de categoria em esteio 2014 
e Letícia\Condor 2087, filho do carneiro importado pela Cabanha Letícia. O titular da 
Estância da Ordem, afirmou que a preocupação primeira do estabelecimento é a produção 
de exemplares que primam pela rusticidade, fato, que segundo José Sérgio, garante aos 
clientes animais produtivos e com desempenho à campo. Os compradores contarão com 
150 dias de prazo em suas aquisições, assim como financiamentos bancários, já que o 34º 
Remate Conjunto Corriedale faz parte dos eventos oficiais da Expofeira de Uruguaiana. 
Fiquem atentos: Dia 2 de dezembro, às 20 horas, no Parque da Agrícola e Pastoril.

Contatos c/Tellechea & Bastos F 3412.2188
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Ao chegar ao seu segundo quarto de século, as tradicionais cabanhas 
da raça Ideal: Anjo da Guarda, BT Junco, Nova Aurora e Vale do Camoaty, 
inovam ao convidarem para parceiros de remate as cabanhas: Santa Camila 
e Floresta tradicionais criadores das raças Merino Australiano e Corriedale. 
Nessa edição, o Remate Integração colocará à venda 300 ventres tatuados e 
80 machos PO e PC. Como destaque, animais premiados na 80ª Expofeira 
de Uruguaiana: Grande Campeão e reservado de Grande Campeão da raça 
Merino Australiano; na raça Ideal, o reservado de Grande Campeão e nos 
rústicos, os trios Campeões de borrego e ovino jovem; na raça Corriedale, 
o reservado de Grande Campeão e o nos rústicos o trio Campeão ovino 
adulto. Tradição e qualidade em pista em até 180 dias de prazo.

26º Remate Integração 
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Touros da Fronteira

Farm show realizou remates 
exitosos na primavera

Os estabelecimentos Fazenda da Barragem e a Cabanha Dom An-
gélico realizaram, durante o Farm show de Dom Pedrito, um remate 
extremamente ágil e com médias bastante importantes. Dudu Knorr 
esteve ao martelo, pelo escritório Rural Raízes, na tarde do dia 29 de 
outubro. Touros da raças Hereford, Braford e Angus estiveram em 
pista. O remate rendeu R$ 501.750,00 para 46 animais negociados. Os 
machos Angus obtiveram nos exemplares de três anos a média de R$ 
15 mil e os de dois anos R$ 11,9 mil. No Braford dois anos os valores 
estiveram em R$ 8,7 mil e no Hereford R$ 8,4 mil.

III Remate Entre Amigos movimentou a pista de Crioulos 
Na sua terceira edição, o Remate Entre Amigos, levou à pista 

28 exemplares bastante disputados entre os crioulistas. Artur Pires 
comandou , ao martelo, pela Mape leilões. Os criadores Claudio Bar-
reto, Candido Godoy Dias, Roberto Xavier Martins e Marcelo Moglia 
foram os responsáveis pela oferta. O pregão rendeu R4 229.250,00, 
com média de R$ 8.187,50.

Destaque para venda de “Ibaré” por R$ 22,5 
mil e 1.300 doses do touro Whatsapp

A temporada de Primavera 
avança com a marca da liquidez 
em pista. Apesar das incertezas 
econômicas, as médias vêm 
mantendo o patamar de 2015 
e o que tem sido ofertado nos 
remates tem sido vendido. A 
constatação ficou evidente nas 
negociações do leilãoTouros da 
Fronteira, realizado na sexta-
-feira (21/10), em Santana do 
Livramento. Ao todo, o remate 
movimentou R$ 1,15 milhão 
com a venda de 195 animais, 
sendo 111 Angus e 84 Brangus. 
As médias da Angus seguiram 
as características da temporada 
com touros PO arrematadas por 
R$ 10.150,00 e reprodutores 
PC, por R$ 9.100,00. Nas fê-
meas, as médias ficaram em R$ 
3.300,00 nas PO; R$ 2.850,00 
nas CA; e R$ 2700,00 nas AD. 
O preço top do leilão foi um 
touro PO preto ofertado pela 
Cabanha Cantagalo que saiu 
por R$ 13.500,00.

Segundo a criadora Eli-
zabeth Linhares Torelly, da 

AML Agropecuária, os bons 
resultados são reflexo da se-
leção criteriosa dos animais. 
“A oferta foi muito boa, e 
as pessoas valorizaram os 
animais”, constatou, refor-
çando a presença de mais de 
400 convidados no recinto de 
leilões. Entre os clientes do 
grupo Touros da Fronteira, 
destaque para compradores de 
Santana do Livramento, Dom 
Pedrito, Bagé, Santiago, Ale-
grete, Quarai, São Francisco 
de Paulo, Santa Maria, Bom 
Jesus, entre outros. “Passamos 
por um momento delicado na 
economia, mas estamos tendo 
muita liquidez. Claro que isso 
oscila um pouco entre um lei-
lão e outro, mas a temporada 
tem sido muito boa”, salientou.

Chancelado pela Associa-
ção Brasileira de Angus, o Tou-
ros da Fronteira é promovido 
pelas cabanhas AML Agrope-
cuária, Cantagalo, Santa Inês, 
São Miguel do Sarandy, Santa 
Rita/Diamante e Sigma.

O 4º Remate Seleção Brangus do Condomínio 
Rural Weiler novamente abriu a agenda de remates 
da Expo-Lavras na quinta-feira (27/10) com fatura-
mento de R$ 803 mil. 

Foram comercializados 36 touros, 126 matrizes 
Brangus e pacotes de doses de sêmen do reprodutor 
“Whatssapp”, parceria do Condomínio Rural Weiler 
com a Greenfield Silvo Agropastoril. 

As medias alcançadas foram as seguintes:
• Touros - R$ 10,5 mil
• Vacas com cria - R$ 4,6 mil
• Vacas prenhes - R$ 3,6 mil
• Novilhas prenhes - R$ 2,9 mil 
• Novilhas - R$ 2,4 mil 
• Terneiras - R$ 1,95 mil
As matrizes geraram interesse e negócios para 

diferentes regiões e vendas foram realizadas para 
os estados do RS, PR, SP e GO. Estes negócios 
foram possibilitados pela presença física de alguns 
investidores e também pela participação através 
da internet, pois o leilão contou com a transmissão 
através da Z5TV.

Entres os destaques do leilão estão a venda do 
Lote 8, touro “Ibaré”, por R$ 22,5 mil para a Fazenda 
da Figueira de João Carlos Hartz (Osório, RS) e de 
1.300 doses de sêmen do touro Whatsapp por um 
total de R$ 27,3 mil.

Os negócios foram conduzidos pela leiloeira 
Clínica Veterinária e o evento contou com o suporte 
técnico da Assessoria Agropecuária FFVelloso & 
Dimas Rocha.

Fonte: Assessoria Agropecuária.
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Posse Sindicato e Associação Rural
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