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ANGUS: Cabanhas Seival del Toro e Madrugada vencem na Feapec
Informação | 02 de Outubro de 2019

A cabanha Seival del Toro, do criador Luis Henrique Sesti, se destacou na 69ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul (Feapec) ao levar o título de Trio Grande Campeão nos machos Puro de Origem (PO)
com os animais de tatuagem TE201, TE208 e TE218. A propriedade ainda ganhou o prêmio de melhor rústico, com o exemplar TE218. Já o mérito de Trio Reservado da mesma categoria foi para a Estância
do Chalé, do criador Jorge de Lara e Outros, com os animais de tatuagens V844, V867 e V827.
"Foi um julgamento muito acirrado, mas o reconhecimento é resultado do trabalho que viemos fazendo há mais de 20 anos em cima de avaliações de Promebo, de análise de carcaça e de seleção para pelo
fino", afirmou Sesti, criador e também presidente do Núcleo Centro Angus.
Na disputa entre os machos Puro Controlado (PC), o destaque da premiação ficou com a Cabanha Madrugada, também de Cachoeira do Sul. Os touros do criador Vinicius Só Porto garantiram o Trio Grande
Campeão com os exemplares de tatuagem 485, 490, 496.
O criador se disse muito satisfeito pelo prêmio. "Estamos sempre procurando animais de bom fenótipo", afirmou Só Porto, citando que os reprodutores são filhos de inseminação do touro Exar Upshot da ABS,
de linhagem americana". Segundo o criador, o animal de tatuagem 496, grande destaque do trio, está entre os 100 melhores touros jovens do Brasil no Promebo. “Para nós que somos apaixonados pela raça,
é um resultado muito satisfatório”, concluiu Só Porto.
Ainda na categoria machos PC, o título de Trio Reservado ficou com a Estância do Chalé (tatuagens V872, V835 e V825). A propriedade também arrematou o título de melhor rústico PC, com o animal Chalé
V835. Já o terceiro melhor trio PC ficou com a Fazenda Cerro da Vigia, do criador Luiz Rogério Carvalho Gomes, pelos animais de tatuagens 715, 730 e 720.
O julgamento também marcou a primeira avaliação de Ultrablack na expofeira. O prêmio foi para a Estância do Chalé, de Cachoeira do Sul (RS), que venceu com o melhor trio (tatuagens A01, 019 e A20),
tendo o Chalé UB A01 avaliado como o melhor exemplar. A criadora Camila Lara considerou a avaliação pioneira como uma oportunidade de divulgação da raça sintética. “É mais um produto para colocar à
disposição do mercado e uma maneira de expandir a criação de Ultrablack na região”, afirmou.
Leilão comercializa mais de R$ 160 mil
A média de R$ 8.500,00 alcançada pelos touros Angus no Remate Núcleo Centro Angus atendeu às expectativas dos criadores na 69ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul (Feapec), encerrada no fim de
semana. O leilão faturou R$ 161.050,00 mil, vendendo 50% dos exemplares colocados em pista.
"O resultado do remate é reflexo da antecipação das vendas de touros nas próprias fazendas, como já é tradicional da região de Cachoeira do Sul", explica o presidente do Núcleo Centro Angus, Luis Henrique
Sesti. De acordo com o criador, por a região ser uma área grande, as propriedades acabam se antecipando e a procura pelos exemplares se dá mais cedo.
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