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Feira de novilhas da Farsul completa 15 anos
Informação | 15 de Agosto de 2019

A Expointer 2019 recebe, em 29 de agosto, às 16 horas, a 15ª edição da Feira de Novilhas e Ventres Selecionados — que oferta, neste ano, 500 bovinos de corte de raças europeias e sintéticas na Pista J do
Parque de Exposições Assis Brasil. O lançamento ocorreu nessa segunda-feira, em Porto Alegre. A realização é da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em parceria com Secretaria
Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e Santa Úrsula Remates.
De acordo com o coordenador da Comissão de Exposições e Feiras da Farsul, Francisco Schardong, a expectativa é positiva por conta do momento de transição da pecuária, quando a atividade recupera
patamares de remuneração pelo boi gordo. Dessa maneira, ela se consolida como investimento mais seguro que a lavoura de grãos, sujeita a intempéries climáticas e frustração de safra. “Esse aumento de
produção sempre nasce pelo ventre. Para ter animal de qualidade no campo, o pecuarista precisa de boas matrizes”, destaca o dirigente.
Para o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Leonardo Lamachia, a perspectiva de alta nas exportações para a China em função da peste suína
africana no continente asiático traz otimismo ao mercado. Outra realidade que pode impulsionar as vendas é o aquecimento da exportação de gado em pé: ainda que seja nicho, o sobrepreço praticado na
modalidade chega a 15% em relação à cotação interna, segundo o pecuarista Mauro Pilz.
Para o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Arthur Martins, o crescimento na participação de bovinos de leite (17,6%) e ovinos (10,3%) e a manutenção dos exemplares de bovinos de
corte prenunciam o interesse dos pecuaristas por investimentos. O custo médio de levar um animal de argola para Esteio, nesta edição, está em cerca de R$ 5 mil, mas os criadores enxergam a exposição
“como um bom negócio”.
O lançamento do remate também contou com a participação do diretor financeiro da Farsul, José Alcindo Ávila; do superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar-RS), Eduardo
Condorelli; dos prefeitos de Esteio, Leonardo Pascoal, e Gravataí, Marco Alba; e do proprietário da Santa Úrsula Remates, Adalberto Cardoso. A última edição da Feira de Novilhas e Ventres Selecionados
teve pista limpa para 468 animais, movimentando R$ 572,3 mil. O evento registrou médias de R$ 4,87 para o quilo das novilhas prenhas, R$ 4,74 para novilhas e R$ 4,95 para terneiras. Banco do Brasil,
Banrisul e Sicredi oferecem linhas de financiamento.
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