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Agropecuária Quirí faz média de R$ 11,3 mil para touros Angus
Informação, Leilões, Mercado | 28 de Outubro de 2019

Em comemoração aos 30 anos do leilão, a Agropecuária Quirí, que tem tradição na criação da raça Angus em Dom Pedrito (RS), promoveu um remate que teve pista limpa nesta quinta-feira (24/10), durante a programação da 86ª Exposição
Agropecuária de Dom Pedrito – Farm Show 2019. Com a chancela da Associação Brasileira de Angus, o remate vendeu 42 animais e faturou R$ 476.640,00 sob o comando do martelo da Knorr Leilões. A média foi de R$ 11.348,57 para touros.
Os destaques desta edição foram o touro X27, eleito o melhor macho da Farm Show 2019, adquirido pela criadora Ana Maria Severo Gomes, de Dom Pedrito, e o touro X23, comprado pela criadora Leonor Fleck de Oliveira, de Dilermando de Aguiar
(RS), ambos vendidos por R$ 16 mil cada. O exemplar X22, ranqueado entre os 100 melhores Touros Jovens SA (Superiores para Acasalamento) do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) foi comprado pelo criador Davi
Antônio Bolson, de Dom Pedrito, por R$ 15.200,00.
De acordo com o leiloeiro Eduardo Knorr, o remate foi extremamente ágil e, em apenas 56 minutos, comercializou 100% da oferta de Angus. "Os animais levados à pista sempre têm grande qualidade, o que garante a tradição da Quirí na região e
fideliza a clientela", concluiu. Para a atual administradora da Quirí, Vivian Pötter, o remate foi além das expectativas e teve os preços entre os lotes muito parelhos, o que valoriza o esforço da propriedade. "O resultado nos deixa satisfeitos e com o
sentimento de estarmos fazendo o trabalho da maneira correta, pois não é fácil trabalhar com genética", disse, ressaltando que a cada ano a responsabilidade aumenta. "Somos responsáveis por gerar animais com a qualidade que queremos para o
futuro da pecuária".
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