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11º Remate do Núcleo Fronteira Sul faz R$ 12 mil para touros Hereford
Informação | 31 de Outubro de 2019

Na última quinta-feira, dia 24 de outubro, foi a vez de Santa Vitória do Palmar (RS) receber mais um remate oficial pela Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB). A 11ª edição do Remate Hereford, realizado pelo Núcleo Fronteira Sul
Hereford e Brafod (NFSHB), contou com uma grande presença do público nas dependências do Sindicato Rural da cidade.
Com pista ágil, as médias dos animais ficaram em R$4.800,00 para as terneiras PO e em R$ 4.480,00 para as vaquilhonas PO. Já para os reprodutores a média ficou em R$ 12.055,38.
Destaque para a venda do touro Dom Vitor 653 TOYOTA, que foi o melhor rústico PC da Exposição Especial de São Gabriel e melhor rústico PC da Exposição de Santa Vitória do Palmar. O criador Luis Henrique Della Giustina, de Muitos Capões
(RS), arrematou 50% do animal pelo valor de R$ 16.000,00. O exemplar alcançou a valorização de R$ 32.000,00.
O segundo exemplar mais valorizado do remate foi o touro Dom Vitor 643, Supremo Campeão PC da Expointer 2019, que foi arrematado pelo valor de R$ 25.600,00 para o criador Gilberto Arriada Rodrigues, de Santa Vitória do Palmar (RS).
O criador Jacques Leston, um dos responsáveis pelo evento, considerou que os resultados mostrados em pista foram satisfatórios. “As boas vendas espelharam a qualidade diferenciada dos animais ofertados, tratou-se da ponta da tourada da
Agropecuária Canoa Mirim, Dom Vitor, Estância Mauá e Passo fundo. Todos os animais passaram pela pista de julgamento e alcançaram posições destacadas”, afirmou.
Leston ainda destacou as vendas para diversos municípios do Rio Grande do Sul. “Tivemos presença de criadores de vários cidades do estado que, além de prestigiar o julgamento e o remate, fizeram aquisições, consolidando o município de Santa
Vitória do Palmar como o principal pólo de difusão de genética da raça Hereford”, completou.
Fonte: ABHB (30/10/19)
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