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N

da atuarem no setor? Outro asovamente chegamos a vosunto que causa surpresa ao procês através da 12ª edição
dutor é que sempre que nos redo jornal da Gadolando,
muneram mal, alegam excesso
última deste ano de 2015. Ano
de leite no mercado, por isso deespecialmente difícil, devido à
fendemos arduamente a abercrise econômica e conturbação
tura de novos mercados, prefepolítica administrativa do nosrencialmente externos. Exigimos
so país. O setor leiteiro não escapou destas dificuldades, aliás, sente- urgentemente o empenho das autorida-as com muita intensidade, uma vez que des e indústrias neste sentido. Mas quandepende de políticas frágeis, localizadas, do somos informados que poucas são as
com poucas possibilidades e garantias em indústrias habilitadas para a exportação
e que importamos quantidades recordes
longo prazo.
de leite em pó, nos perguntamos: Será
Neste
contexto,
que eles realmente quetorna-se ainda mais nerem exportar? Ou quecessário que o produNeste contexto, torna-se
rem apenas o comodistor de leite, não imainda mais necessário que
mo de vender o leite líportando o tamanho
o produtor de leite, não
da sua criação, seja um importando o tamanho da sua quido com pouco envolvimento e elaboração
verdadeiro empresário
criação, seja um verdadeiro
do setor, utilizando fer- empresário do setor, utilizando para mercados já tradicionais? A pergunta que
ramentas modernas de
ferramentas modernas de
fica: Todos estão dando
planejamento, estraplanejamento, estratégias,
tégias, metas, indicametas, indicadores resultados a sua cota de sacrifício
para o crescimento, exdores resultados e ree revisões constantes com
visões constantes com correções de rumos, visando à pansão e emancipação
correções de rumos, vi- sustentabilidade e viabilidade do setor?
Por fim, não possando à sustentabilidaeconômica do seu negócio.
so deixar de conclamar
de e viabilidade econôos nossos criadores para
mica do seu negócio.
que se planejem para
Sim, todas estas ferramentas são complexas e o negócio lei- participar da nossa Expoleite/Fenasul que
te envolve muitas variantes, algumas de- será de 18 a 22 de maio de 2016. Quanlas não dependem do criador e nem mes- do também comemoramos os 80 anos da
mo uma faculdade de administração ou nossa associação. Planejamos fazer um
de economia seriam garantias de êxito. leilão com transmissão, portanto solicitaPor isso, sempre saliento que o sucesso de mos que o produtor interessado em venqualquer atividade vem do trabalho as- der animais entre em contato com a assosociado ao conhecimento. Devemos ter ciação ou com o Dr. Rigon e o criador Daamor à atividade que exercemos e conhe- niel Furtado Gomes ainda neste ano para
cê-la profundamente e jamais ter medo podermos decidir sobre a viabilidade do
do trabalho, pois não é a formação que evento.
Desejo boas festas a todos! Peço que
gera dinheiro e sim a nossa capacidade de
trabalho associada ao conhecimento. Nes- não se esqueçam de registrar seus animais
te contexto é fundamental que o produ- e convencer seu vizinho a registrar. Deus
tor seja assistido por uma indústria, coo- abençoe a todos! Boa leitura!
perativa, séria, com fomento técnico que
não vise apenas o melhor para a indústria
e para as vacas, é preciso pensar no ser
Marcos Tang, Presidente da Gadolando
humano e na sua família, visando sempre
à emancipação deste produtor para que
não dependa do eterno assistencialismo.
O produtor tem o dever de oferecer um
leite de qualidade para a indústria, por
isso não pode, em hipótese alguma, descuidar da sanidade do seu rebanho, das
rotinas corretas de ordenha, além do manejo, limpeza, alimentação, criação e genética do seu gado. Porém, este criador é
totalmente dependente, para fazer tudo
isto corretamente, da remuneração adequada do leite que entrega à indústria.
Esta foto estava planejada há muito
Acompanhamos com muita revolta que
tempo. Finalmente nesta Expointer foi posalguns poucos ainda tenham a desonestisível reunir o pessoal que trabalha na retadade e “burrice” de fraudar este produguarda para que tudo corra bem nos evento tão sublime. Lamentamos ainda mais
tos da Gadolando. No grupo ficou faltanquando vimos que têm indivíduos reindo o Alvarenga e Gregório justamente os
cidentes neste crime. Como podem ain-
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fotografo sem o que não aconteceria esta
foto. Eles estão na foto ao lado. Na foto
estão Dalla Corte, Salsicha, Charles, Rose,
Marcia, Gilberto, Daniel, Franco e Ana Maria. E ainda os quatro estagiários desta edição: Claudinei, Roger, Ivane e Tais.

GADOLANDO EM AÇÃO

ROTEIRO DE CLASSIFICAÇÃO E REGISTROS NA ZONA SUL

U

m total de 10 criadores de gado
Holandês da zona sul do Estado tiveram seus rebanhos alvo
de Classificação Linear a cargo do Médico Veterinário José Luiz Rigon, superintendente Técnico da Gadolando.
Foram classificados cerca de 250 animais nos municípios de São Lourenço
do Sul, Turuçu, Pelotas e Rio Grande.
Valnei Schwartz e Rui Adolfo Storch
classificaram seu rebanho pela primeira vez. Rigon observou o entusiasmo
dos criadores da zona sul. Ele soube
que irão se reunir em uma janta quinzenal com o objetivo de se unirem e
onde estará em pauta a divulgação da
região, informa Rigon.
Em relação aos rebanhos já classificados, Rigon notou o fato dos criadores passarem a usarem as informações para seleção na parte morfológica e de produção procurando harmonia de rebanho. A ferramenta está somando pois em cada um dos rebanhos

Família
Huttner
aposta no
retorno
dos
Registros

visitados encontrei uma vaca Excelente, disse ele.
Antes do final do ano, Rigon fará
novo giro de classificação pelas Regiões
do Alto Jacuí e Central. Os criadores interessados em Classificar seus rebanhos
devem solicitar agenda pelo e mail administracao@gadolando.com.br
REGISTROS
Ainda na zona sul, São Lourenço do
Sul, uma equipe da Gadolando se deslocou para a propriedade da família Hutt-

ner localizada no distrito de Boqueirão
Velho. Depois de um intervalo de tempo, Seu Aroldo resolveu retornar a registrar o rebanho garantindo o trabalho em genética pois não haviam parado de inseminar. O registro abriu a possibilidade de venda de animais com valor genético agregando ao faturamento do leite. Rigon, responsável pela parte técnica, observou que os Huttner
tem boa sanidade , alimentação e sala
de ordenha bem montada. Hoje sentem que nas pequenas propriedades
é preciso chegar a um ponto de equilíbrio descartando os animais que não
somam aos deles.
A equipe de trabalho ao final do
dia festejou o número de 275 animais
registrados nos Huttner. Os planos são
de atender outras tantas propriedades
que queiram resgatar genética registrando rebanhos em todo o Rio Grande
do Sul. A família também consta como
um dos novos associados do período.

AGREGUE VALOR COM SERVIÇOS DA GADOLANDO
REGISTRO GENEALÓGICO
O registro é um documento oficial, que identifica o animal, sua procedência e assegura a evolução genética dos rebanhos. Através do registro
o criador tem oportunidade de conhecer a genealogia do animal (pais, avós
e bisavós), num acompanhamento
contínuo de sua criação. Além de da
genealogia do animal, o criador encontra dados de conformação (tipo),
produção de leite e os destaques.

CLASSIFICAÇÃO LINEAR
A Classificação Linear para tipo ou
registro seletivo, como também é chamada, é o termo utilizado para definir a metodologia técnica de avaliação
morfológica dos animais da Raça Holandesa.
No Brasil, teve início na década de
60, enquanto que nos EUA esta técnica é utilizada desde 1929. Desde 1993,
o modelo de classificação para tipo utilizado no Brasil é o canadense.

CONTROLE LEITEIRO
O Controle Leiteiro pode ser definido como a melhor forma de acompanhar
a evolução produtiva de cada vaca no rebanho. Consiste na pesagem, uma vez por
mês, de todo o leite tirado de um animal.
Há dois tipos de Controle Leiteiro: o oficial, realizado por instituições credenciadas no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que emitem laudos sobre a produtividade e composição do leite e não oficial, realizado pelo produtor,
para mensurar o volume de leite.

GALERIA DE NOVOS ASSOCIADOS
Período de 11/06/2015 a 18/11/2015
SÓCIOS DIRETOS:
ADIR JOÃO BAINY
CERRITO/RS
AGROPECUÁRIA RO
FORTALEZA DOS VALOS/RS
FAMÍLIA HUTNER
SÃO LOURENÇO DO SUL/RS
FAZENDA LEITE SUL AGROPECUÁRIA LTDA.
CAPÃO DO LEÃO/RS
JANETE CANTARELLI DA ROSA
CERRITO/RS
SÓCIOS INDIRETOS:
ASSOC. REGIONAL DOS TRAB. RURAIS DA REGIONAL IJUÍ (ASTRI)
EDERSON GEHRCKE
AUGUSTO PESTANA/RS
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA (PIÁ)
ANILDE MARILDE BALDIN
MARAU/RS
COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA. (COOPERMIL)
MILTON JOSÉ BRUINSMA
SANTO CRISTO/RS
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA. (DALIA)
GENIR ANGELO BONA MIGNONI
ARVOREZINHA/RS
OTACIR CASAGRANDE
CAMAQUÃ/RS
RICARDO SCHMITZ
ARROIO DO MEIO/RS

SIDNEY GALANTE
FAGUNDES VARELA/RS
COOPERATIVA SUL RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA. (COSULATI)
ABILIO OLIVEIRA BENDER
CAMAQUÃ/RS
ALMIR FERNANDO MIGUEL MENDONÇA
RIO GRANDE/RS
DIRCE SUELI SILVEIRA ANTUNES
ALEGRETE/RS
FABIO CANILHAS STOCKER
ARROIO GRANDE/RS
FABIO EDUARDO SCHLICK
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
JONAS TESSMANN
CAMAQUÃ/RS
MICHEL GOUVEIA BERNAR
CAMAQUÃ/RS
PATRICIA GONÇALVES SILVEIRA MARQUES
SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
PAULO CEZAR SOHNE LEITE
RIO GRANDE/RS
FECUNDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CARLOS OSTERKAMP
WESTFALIA/RS
LUCAS FREDERICO AHLERT
WESTFALIA/RS
VALMOR ELOI BROCKMANN
WESTFALIA/RS
ZILMAR RUTZ
WESTFALIA/RS

JORNAL GADOLANDO

3

ARTIGO TÉCNICO

REGIÃO SUL COMEMORA DADOS DE
PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE NO LEITE
MÉD.-VET. VITOR HUGO MARTINEZ PEREIRA: PRESIDENTE DO CONSELHO TÉCNICO DA GADOLANDO E DA ABCBRH

O

IBGE começou a registrar dados de produção de leite no
Brasil em 1974 e nestas quatro décadas, pela primeira vez a Região Sul assumiu a liderança nacional
na produção superando a Região Sudeste.
Produtividade é a arte de fazer
mais com menos. Os índices zootécnicos, como produção por vaca, por hectare, idade ao 1º parto, intervalo entre partos, qualidade do leite são muito heterogêneos na atividade leiteira.
As produções de suínos e frango de corte, por iniciativa e ações das
empresas integradoras, elegeram um
sistema de produção único homogeneizando todo o processo desde as
instalações, equipamentos até a nutrição e a genética pelo fornecimento de insumos.
A produção de leite é mais complexa, começando pelo ciclo mais longo dos bovinos em relação a suínos
e aves, e também pela alimentação,
sendo os bovinos ruminantes e necessitando volumosos, que geralmente são produzidos pelo produtor de
leite, aumenta em muito as decisões
diárias a serem tomadas, tornando
cada propriedade única em seus processos e resultados.
Recentemente o IBGE divulgou
os índices de produtividade por vaca
por município e estado. A Região Sul,
no contexto brasileiro está em situação privilegiada, entre os 100 municípios brasileiros com maior produtividade por vaca, 95 são da Região Sul e
62 são do Rio Grande do Sul.
As razões são várias, como a exploração de raças bovinas especializadas na produção de leite, nutrição
adequada, clima temperado mais favorável, assistência técnica das cooperativas e principalmente a vocação e
competência dos produtores.
A produção de leite no RS baseia-se em pequenas propriedades,
com menos de 50 ha, o que faz com
que o produtor necessite tirar mais
leite de menos vacas e menor área,
como estratrégias de viabilização da
atividade.
A média do Estado, embora seja
o dobro do Brasil, ainda é muito bai-

4

JORNAL GADOLANDO

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal

xa pelo potencial da raça que predomina no RS, a Raça Holandesa, principalmente animais puros e minoritariamente em cruzamentos com Jersey
ou zebuínos.
O IBGE identificou 29 municípios
brasileiros com produtividade média
por vaca igual ou superior a 5.000 L,
dos quais quinze estão no Rio Grande do Sul, ocupando Carlos Barbosa e
Vila Flores respectivamente a terceira
e quarta posições no Brasil.
Vacas mais produtivas são mais
rentáveis, porque uma boa parte dos
nutrientes (energia, proteína e minerais) são usados para manutenção dos
animais, independente da produção,
sendo um custo fixo por animal.
A genética é um fator de produção bem utilizado pelos produtores
gaúchos, que usam muito, bem e há
bastante tempo a inseminação artificial que possibilita aproveitar o po-

tencial produtivo dos melhores reprodutores da América do Norte e
Europa.
A boa produtividade por vaca,
além de indicar boa genética dos animais, também indica bons desempenhos na reprodução e adequada nutrição.
A sucessão familiar tem sido muito debatida nos últimos anos pela baixa permanência dos jovens nas atividades da família. Esta situação é mais
crítica nas propriedades com baixa
produção e produtividade o que leva
a cessação da atividade, nestas propriedades pela saída dos jovens.
Esta desistência da atividade nas
propriedades menos produtivas eleva a
média pela maior persistência das propriedades mais eficientes, o que é um
fenômeno mundial também pela maior
especialização, sendo mais um exemplo
de darwinismo sócio-econômico.

EXCELEITE 2014-2015

PARAISO LEVA CARRO PELA SUPREMA

A

G Paraíso 39 Buddy não era a
maior aposta de vitória para Exceleite 2014-2015, em sua sétima
edição com final nesta Expointer. Porém
com a liderança no Concurso Leiteiro na
Expointer conseguiu inverter as posições
e levar o Gol 0 km para a Agropecuária
Paraíso, em Fortaleza dos Valos, RS. Ganhamos com base na litragem, festejou
Roberta Sacco, esposa de Rafael, um dos
proprietários. De onde veio tem mais vacas boas mas ela foi a nossa aposta na Expointer. Mesmo com 180 dias de parida e
o calor durante o Concurso, venceu na sua
categoria com 65,450 kg.
A cerimônia de premiação foi conduzida pelo presidente da Gadolando, Marcos Tang que abriu espaço para os parceiros patrocinadores que confirmaram estar
ao lado da Gadolando no próximo circuito. Tang disse que a competição acirrada
torna mais emocionante. Não é uma “corrida” fácil pois envolve muitos detalhes
como a vaca enfrentar ambiente completamente diferenciado, como público, água
e sons estranhos, exemplifica. Além de todas as qualidades para pista e produção
ela precisa ter docilidade e fácil adaptação.
O Exceleite é uma promoção da Associação dos Criadores de Gado Holandês
do RS que entrega à Suprema um carro
0 km, premiação inédita em termos de
valores entre concursos de qualquer outra raça e espécie no Rio Grande do Sul.
O prêmio é patrocínio do Sicredi e Supra. Este ano o concurso Exceleite contou com sete etapas que contabilizaram
pontos para o Exceleite Pista e o Exceleite Produção. A vaca que soma a melhor
pontuação em Pista e Produção é considerada a Suprema.
As etapas do circuito Exceleite 20142015 foram nas mostras de Pelotas, Ijui, Julio de Castilhos no segundo semestre 2014,
Três de Maio, Esteio (Expoleite), Santa Au-

Patrocinadores viabilizaram premiações como o carro 0 km

Suprema Ouro coroou trabalho dos criadores

Agropecuária Paraíso ficou com Suprema Bronze

Suprema Prata foi para Cabanha VB

Família Bickel levou prêmios por Pista e Produção

gusto e Esteio ( Expointer) em 2015.
O circuito Exceleite 2015-2016 que está
em pleno andamento ainda pode receber
adesões. Este ano aconteceram as etapas
de São Lourenço(Pista), Pelotas(Pista) e
Ijuí(Pista e Produção).

PATROCINADORES CIRCUITO
EXCELEITE 2014/2015
- SUPRA - SICREDI - FRIOMAX - SEMEX
- GIMENEZ - BASSO & PANCOTTE – VIRBAC
SAUDE ANIMAL - CRV LAGOA - GENSUR
BRASIL - CRI

EXCELEITE PISTA

SUPREMA EXCELEITE

EXCELEITE PRODUCAO

OURO

OURO

OURO

AG PARAISO 39 BUDDY – 1.325,2 PONTOS
RAFAEL FACCO E MATHEUS FACCO RAVANELLO
AGROPECUARIA PARAISO
FORTALEZA DOS VALOS – RS

V.B. 1222 KEILA PONTIAC – 907,6 PONTOS
VIRGILIO BIESDORFNHA V.B.
GRANJA E CAB
ELDORADO DO SUL – RS

AG PARAISO 39 BUDDY – 210,400 KG
RAFAEL FACCO E MATHEUS FACCO RAVANELLO
AGROPECUARIA PARAISO
FORTALEZA DOS VALOS – RS

PRATA

PRATA

PRATA

V.B. 1222 KEILA PONTIAC – 1.302,6 PONTOS
GRANJA E CABANHA V.B.
VIRGILIO BIESDORF
ELDORADO DO SUL – RS

BICKEL 312 LAURINHA G W ATWOOD – 741 PONTOS
BRUNO BICKEL
CABANHA SANTA CLARA
HUMAITA – RS

BICKEL BIKASA BLADE – 199,828 KG
BRUNO BICKEL
CABANHA SANTA CLARA
HUMAITA – RS

BRONZE

BRONZE

BRONZE

AG PARAISO 211 GABE – 1.128,0 PONTOS
RAFAEL FACCO E MATHEUS FACCO RAVANELLO
AGROPECUARIA PARAISO
FORTALEZA DOS VALOS – RS

AG PARAISO 211 GABE – 553 PONTOS
RAFAEL FACCO E MATHEUS FACCO RAVANELLO
AGROPECUARIA PARAISO
FORTALEZA DOS VALOS – RS

BICKEL 290 ZENITH LAURIN – 182,518 KG
BRUNO BICKEL
CABANHA SANTA CLARA
HUMAITA – RS
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HOLANDÊS DEMONSTRA EVOLUÇÃO
NA PISTA DE JULGAMENTO

F

oi visível a evolução da representação da raça Holandesa de ano
para ano, avaliou Marcos Tang,
presidente da Gadolado- Associação
dos Criadores de Gado Holandês do Rio
Grande do Sul, logo após o anuncio do
grande campeonato da raça na Expointer 2015, de 28 de agosto a 6 de setembro. Para ele foi gratificante ver matrizes de alto nível, novos criadores conquistando boas posições e a variedade
de municípios representados.
A Gadolando participou com 95 animais de 22 expositores de 17 municípios
gaúchos diferentes. Os municípios representados foram Humaitá, Bagé, Salvador
do Sul, Nova Bassano, Santa Rosa, Entre-Ijuís, Teutônia, Wesfalia, Carlos Barbosa,
Taquara, Glorinha, Cristal, Farroupilha,
São Martinho da Serra, Fortaleza dos Valos, Capela de Santana e Eldorado do Sul.
Ao ser questionado se as vacas que
acabara de julgar somariam ao seu rebanho nos Estados Unidos, o jurado Jason Lloyd, afirmou que com certeza. E
não apenas a grande campeã como outras como a campeã e reservada campeã fêmea jovem. Sobre o preparo dos
animais considerou muito profissional com úberes bem preparados. Lembrou que o juiz consegue reconhecer
qualquer problema que seja maquiado o que não foi o caso nesta Expointer. Lloyd e sua família são proprietários
da Fazenda Maple Down de 1000 acres
e com 145 vacas Holandesas. A média
de produção é de 11.905 kg de leite por
vaca por ano, com 4,21% de gordura e
3,16% de proteína. A Fazenda Maple
Downs atualmente tem 27 vacas classi-

AS MELHORES
Grande Campeã, Campeã Quatro Anos e Melhor
Úbere Quatro Anos - Harm Wiersma Bronco 2500, exp.
Carlos Jacob Wallauer, Salvador do Sul, RS
Reservada Grande Campeã, Campeã Vaca Adulta
e Melhor Úbere Adulto - V.B. 1222 Keila Pontiac, cr e
exp. Virgilio Biesdorf, Eldorado do Sul, RS
Terceira Melhor Vaca, Campeã Três Anos Junior e
Campeã Vaca Jovem - AG Rincão Bacanuda 073 Cold
Springs, cr e exp. Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos, RS
Campeã Fêmea Jovem - Erica Sid Parva 1223 Fiv, exp
Carlos Jacob Wallauer, Salvador do Sul, RS
Reservada Campeã Fêmea Jovem - AG Rincão Buena 543 Gillette, exp. Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos, RS
Terceira Melhor Fêmea Jovem - Tang Aninha Classic 8189, cr e exp. Orlando, Marcos e Itamar Tang, Farroupilha, RS

6

JORNAL GADOLANDO

O grande campeonato foi para Salvador do Sul

Keila levou título de reservada grande campeã

Terceira melhor foi da Agropecuária Paraíso

Jason veio
dos Estados
Unidos julgar
a Expointer

Campeã fêmea jovem chamou atenção do jurado

ficadas EX e 60 MB.
Diante da fila para escolha dos melhores animais jovens da Expointer
2015,Jason Lloyd, criador em Middleburgh, Nova York, declarou “formam
um fenomenal grupo”. Neste primeiro
dia de julgamento da raça Holandesa, o
jurado americano se disse satisfeito com
as novilhas e bezerras. “Apesar de impressionado não fiquei surpreso pois colegas americanos já haviam me alertado sobre a qualificação do rebanho no
sul do Brasil”.
Entre a campeã jovem e a reservada,
Jason disse que encontrou muita semelhança. Ele acabou optando pelo animal

com mais maturidade. Nelas ele encontrou muita força, angulosidade além de
andarem bem. A terceira melhor, para
ele, é uma grande aposta para o futuro.
Se continuar evoluindo logo chegará ao
nível das duas primeiras, ressaltou .
Jason volta aos Estados Unidos com
a melhor impressão possível sobre o que
lhe coube julgar. Segundo ele, os animais estão dentro do mesmo estilo dos
americanos e canadenses. Ele não encontrou defeitos na grande campeã.
Mesmo sendo de um pouco menor estatura que a reservada, disse que a palavra que a define é o equilíbrio. Destacou
ainda o excepcional sistema mamário.

EXPOINTER 2015

CONCURSO LEITEIRO FICA COM Foto na Galeria
AGROPECUÁRIA PARAÍSO

O

A

Agropecuária Paraíso, de Fortaleza dos Valos, RS, conquistou a
liderança do Concurso Leiteiro
da Raça Holandesa nas Categorias Adulta e Jovem. Para festejar o feito, o Banho de Leite foi “em família”. Enquanto
a vitoriosa na Adulta venceu também o
Concurso da última Expoleite, a 1º lugar
na Jovem participa pela primeira vez em
Esteio. Estreou com o pé direito, disse
Rafael Facco. Sobre as produções o criador considerou que foram afetadas pelo
elevado calor o que as deixou abatidas.
Apesar da presença de várias vacas
com alta produção no Parque Assis Brasil, o Concurso Leiteiro da Raça Holandesa foi disputado por sete exemplares cujos expositores estavam de olho
na premiação do Exceleite 2014-2015.
Marcos Tang, presidente da Gadolando,
avalia que os criadores não apertaram
os animais e portanto a produção foi
real ou seja a do dia a dia das granjas.

O

Banho de Leite festejou a dupla vitória

AS MELHORES
Categoria Jovem
1º Lugar - AG Paraiso 82 Gabe, exp. Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos, RS. 68,160 Kgs
2º Lugar - Bickel Bikasa Blade, exp Bruno Bickel, Humaitá, RS.67, 830 Kgs
Categoria Adulta
1º Lugar - AG Paraiso 39 Buddy , exp. Rafael Facco
e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos, RS.
65,450 Kgs
2º Lugar - AG Paraiso 585 Intruder, exp. Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos, RS.
64,190 Kgs
3º Lugar - Bickel 290 Baby Zenith Laurin, exp Bruno Bickel, Humaitá, RS. 61,680 Kgs

GURIZADA BOA DE LIDA
ATRAI BOM PÚBLICO

público prestigiou mais uma
prova Gurizada Boa de Lida, no
sábado, 5 de setembro, desta
vez com nove participantes. A promoção da Gadolando foi coordenada pelo
veterinário Rubimar Franco com participação direta do presidente Marcos
Tang. Após o término da prova o portão foi aberto para todas as crianças fazerem test drive ou para uma fotografia
ao lado das terneiras.
Gabriela Tang, que este ano debutou nas pistas oficiais de julgamento, fez apresentação para demonstrar
como puxar os animais. Gabi agora com
14 começou nas provas com cinco anos.
Franco chamou atenção que um
bom puxador ressalta as melhores qualidades do animal. A prova foi disputada em duas categorias: de 0 a 9 na os e
de 9 a 15 anos. Antes de anunciar o resultado foi lembrado que todos já eram
ganhadores e que e o destaque iria para
o melhor do dia. Segundo Franco, esse
é um trabalho desenvolvido pelo Gadolando para que jovens se aproximem e
tenham mais apego à raça. Ele observou
evolução na apresentação das crianças.

Participantes de 0 a 9 anos

A escolha dos vencedores se deu por detalhes. A Gadolando tem o objetivo de
trabalhar com o jovem e posteriormente com sucessão familiar.

CATEGORIA DE 0 A 9 ANOS
1º lugar - Artur Paiva, 8 anos
Participantes: Gabriela Facco, 3 anos; Eduardo Facco, 7
anos; Giovana Tang, 8 anos

CATEGORIA DE 9 A 15 ANOS
1º lugar- Larissa Tang, 11 anos
Participantes: Rafaella Luma de Oliveira, 13 anos; Lucios
Zmieski, 15 anos; João Franceschette, 15 anos; Augusto
Nicaretta, 15 anos

criador Inacio Thums representou o casal Eloi e Beatriz
Gallina na inauguração da
foto de C. Santa Clara Leticia 16975
Sabrina, na Galeria das Grandes
Campeãs da sede da Gadolando, no
Parque Assis Brasil. Ela ganhou espaço na Galeria pelo mérito de ter
alcançado o título de grande campeã para a Granja Leticia, na Expoleite 2015.A Galeria conta com a
parceria da Tortuga.
Alexandre Guerra, diretor Administrativo da Santa Clara e presidente do Sindilat, prestigiou a cerimônia promovida pela Gadolando.Marcos Tang, presidente da Gadolando lembrou que João Carlos
Brenner, presidente da Brasileira,
comentou que a Galeria não é apenas oportunidade de ver vacas mas
sim ter contato com a história da
raça e da família Holandesa.

Tang prestigiou
Nacional de Castro
Marcos Tang, presidente da Gadolando, acompanhou os principais momentos
da XLVII edição da Exposição Nacional da
Raça Holandesa – EXPHOL 2015, de 20 a
24 de outubro, dentro da Agroleite, em
Castro, PR. Tang, também primeiro vice
presidente da Associação Brasileira dos
Criadores de Bovinos da Raça Holandesa manteve encontro com João Guilherme Brenner, presidente da Brasileira.Coube a Tang colocar a faixa na Campeã Fêmea Jovem do Holandês Preto e Branco.
O presidente da Gadolando ressaltou a importância do Estado estar representado na Agroleite por dois criadores. Sobre esta participação Tang afirmou: “Em nome de todos os criadores
de Holandês do Rio Grande do Sul queremos agradecer e enaltecer a brilhante participação dos expositores gaúchos
Carlos Jacob Walauer e Rafael Facco. Estes com apoio de suas famílias e equipe de trabalho, fizeram a diferença, superaram as dificuldades e enfrentaram
bravamente o desafio. Obtiveram resultados expressivos, como terceira, quarta e sexta colocação, em categorias excelentes com mais de vinte animais. Ficamos orgulhosos por ter estes bravos
criadores no nosso quadro social e parabenizamos a sua coragem e disposição,
dando o exemplo para que outros possam juntar-se a eles nas próximas edições da Exposição Nacional”.

JORNAL GADOLANDO
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EXPOS DE PRIMAVERA

RAÇA MARCA PRESENÇA NAS PISTAS DE PRIMAVERA

A

raça Holandesa esteve presente na grande maioria das pistas de julgamento das Exposições de
Primavera que acontecem, em um amplo calendário, no segundo semestre no Rio Grande do Sul. O primeiro compromisso oficial foi com a Exposição de Bovinos Leiteiros de São Lourenço do Sul seguido de Pe-

SÃO LOURENÇO DO SUL

N

a 37º Exposição de São Lourenço do
Sul participaram 52 animais de nove
criadores de São Lourenço do Sul, Cristal
e Pelotas.O julgamento do dia 2 e 3 de
outubro foi tarefa do Médico Veterinário, Superintendente Técnico da Gadolando e jurado oficial da raça, José Luiz
Rigon. Esta etapa foi oficial e integrante
do ranking da raça Holandês. A mostra
teve como grande apoiador a Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da
Região Sul- Coopar. Há cerca de 15 anos
Rigon julgou a raça em São Lourenço.
Ele observou uma significativa melhora
na representação formada por animais
de boa qualidade e melhor apresentação. Na sua opinião os produtores estão mais dedicados já que entraram em
pista com animais bem preparados para
uma exposição rankiada. O fato de registrarem seus animais permitiu que a

A

Criador e Melhor Expositor ficou com
Ingo e Jose Specht. O segundo Melhor
Afixo e Criador foi Rui Lemke e o segundo Melhor Expositor, Valnei Nickel
Schwartz. Os dois Melhores Reprodutores da mostra foram Regancrest Reginald e Comestar Lavanguard.

AS MELHORES
Musica 397 Lakota deu grande campeonato para
família Specht

atividade leite na pequena propriedade
se transformasse em uma atividade lucrativa com a venda de animais.
A grande campeã foi o destaque.
São animais bem criados, produtores de
leite e com boa genética, disse Rigon sobre o que lhe coube julgar.
O título de Melhor Afixo, Melhor

PELOTAS

raça Holandês foi representada por
54 animais de nove criadores de Pelotas, São Lourenço do Sul e Rio Grande
na 89º Expofeira de Pelotas. O julgamento no dia 11 de outubro esteve a cargo
de Flávio Marcos Junqueira Costa, Médico Veterinário e jurado oficial da raça.
O criador Jorge Fonseca da Silva
acumulou os títulos de Melhor Expositor, Melhor Afixo e Melhor Criador. Em
segundo lugar dessas premiações ficou
Ingolf e Jose Specht e em terceiro, João
Rubem de Barcelos Almeida. Os três Melhores Reprodutores foram Gillette Windbrook e Comestar Lavanguard.

AS MELHORES
Grande Campeã, Campeã Vaca Nacional, Campeã Vaca Jovem, Melhor Úbere Três Anos Junior e
Campeã Três Anos Junior- Specht Bombom 407 Reginald, cr e exp Ingolf e Jose Specht, São Lourenço do Sul
Reservada Grande Campeã, Campeã Três Anos
Senior, Melhor Úbere Três Anos Senior, Reservada Campeã Vaca Jovem e Reservada Campeã Vaca
Nacional- Dmg 94 Simonete Talent Advent-T.E, cr e exp
Daniel de Miranda Furtado Gomes, Rio Grande
Terceira Melhor, Terceira Melhor Vaca Nacional, Terceira Melhor Vaca Jovem, Melhor Ubere Dois Anos
Senior e Campeã Dois Anos Senior- Morena Samoa
1029 Dorotea Steady, cr e exp Jorge Fonseca da Silva, Pelotas
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lotas, Julio de Castilhos e Ijuí. A equipe da Gadolando
deu o suporte tradicional aos eventos oficiais. No início de novembro o município de Santa Vitória do Palmar realizou uma mostra não oficial da raça. Os eventos oficializados pela Gadolando poderão contar pontos para o Exceleite e para o ranking da raça.
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Grande Campeã, Campeã Vaca Nacional, Campeã
Vaca Jovem, Campeã 3 Anos Junior e Melhor Úbere 3 Anos Junior- Specht Musica 397 Lakota, cr e exp
Ingolf e Jose Specht, São Lourenço do Sul
Reservada Grande Campeã, Reservada Campeã
Vaca Nacional, Melhor Úbere Vaca Adulta e Campeã Vaca Adulta- Nl Carol Jolt Emory, cr e exp Valnei
Nickel Schwartz, São Lourenço do Sul
Terceira Melhor, Terceira Melhor Vaca Nacional,
Reservada Campeã Vaca Jovem, Campeã 2 Anos
Senior e Melhor Ubere 2 Anos Senior- F.K Lenda Fever, cr e exp Fabio Kerstner, Pelotas

IJUÍ

Família Bickel comemorou o grande campeonato

A

vencedora do Concurso Leiteiro registrou na 6º Feira Nacional de Produtos Lácteos-FENILACT, em
Ijuí, RS um novo marco de produção
no Rio Grande do Sul dentro das atuais regras para este tipo de disputa .
Cotrijui Agrop. Armanje Talis 162, 1º
lugar na categoria Adulta, produziu
79,190 kg batendo a marca anterior
de 77,436 kg, da Granja Tang, em Esteio. A vencedora foi adquirida recentemente por Jovair Tamiozzo, de Joia,
que no evento assinou ficha de asso-

ciado da Gadolando. Vamos agilizar
o registro dos animais do nosso rebanho, disse Tamiozzo.
Na Categoria Jovem a vitória ficou com AG Paraiso 82 Gabe com uma
produção de 63,85 kgs. Cada categoria do Concurso Leiteiro até o 3º lugar recebeu premiação de R$ 3 mil, R$
2 mil e R$ 1,5 mil. Participaram 22 animais. Entre elas estiveram nove da Categoria Jovem e outras 13 da Categoria Adulta. O jurado de pista foi Claudio André da Cruz Aragon, do quadro

EXPOS DE PRIMAVERA
brasileiro de jurados da raça. Os organizadores distribuíram premiação em
dinheiro para melhores posições em
pista. A Expo de Ijuí contou pontos
para o ranking da Gadolando e para
o Exceleite 2015-2016.
O Melhor Afixo, Melhores Expositores e Melhores Criadores ficaram
com Virgilio Biesdorf, Bruno Bickel
e Claudio e Semildo Schiefelbein. Os
Melhores Reprodutores de Ijuí foram
Regancrest S Braxton-ET, e Regancrest-Mr Drham Sam-ET.

CONCURSO LEITEIRO
Categoria Adulta
1º lugar - Cotrijui Agrop.Armanje Talis 162, exp Jovair
Tamiozzo, Joia. 79,19 Kgs
2º Lugar - Cotrijui Agrop.Cavalheiro & Filhos, exp Leopoldo Perini Cavalheiro, Boa Vista do Cadeado. 74,80 Kgs
3º Lugar - Astri RSR Bel 348 Goldwyn, exp Luiz Smaniotto, Catuipe. 69,84 Kgs
Categoria Jovem
1º Lugar - Ag Paraiso 82 Gabe, exp Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos. 63,85 Kgs
2º Lugar - Cotrijui Agrop.Cavalheiro & Filhos, exp Leopoldo Perini Cavalheiro,Boa Vista do Cadeado. 61,14 Kgs
3º Lugar - Astri RSR Lala 431 Goldwyn, exp Luiz Smaniotto, Catuipe. 58,96 Kgs

AS MELHORES
Grande Campeã, Campeã Três Anos Junior, Campeã Vaca Jovem e Campeã Vaca Nacional - Bickel
330 Morgana Marsh , cr e exp Bruno Bickel, Humaitá
Reservada Grande Campeã, Reservada Campeã
Vaca Nacional e Campeã Quatro Anos- V.B. 1824 JI
Parana Boliver, cr e exp Virgilio Biesdorf, Eldorado do Sul
Terceira Melhor, Terceira Melhor Vaca Nacional,
Melhor Ubere Vaca Cinco Anos e Campeã Vaca
Cinco Anos-Pablito Iasmin 1190 Mr Sam, cr e exp Paulo
Waihrich Filho, São Martinho da Serra

O

JULIO DE CASTILHOS

Núcleo Castilhense de Criadores de
Gado Holandês-NCCGH, optou por
animais de categorias jovens para representar a raça na ExpoJuc 2015, de 8 a 11
de outubro. O mapa de inscrições, a cargo da Gadolando aponta 37 animais de
expositores de Júlio de Castilhos, Cerrito, Pinhal Grande e Tupanciretã. A mostra do Holandês é organizada pelo Núcleo Castilhense de Criadores de Gado
Holandês-NCCGH, atualmente presidido por
Sarah Waihrich Salles. O Núcleo foi fundado no dia 01 de agosto
de 1997 por um grupo de criadores de
gado leiteiro que se reuniram no Sindicato Rural de Júlio de Castilhos e formaram a primeira diretoria.
Segundo Sarah Waihrich Salles,
presidente do Núcleo, apesar de toda
a chuva e outros contratempos o resultado da feira foi satisfatório. A presença do Marcos Tang como jurado engrandeceu o nosso evento, disse ela. Coube
a Marcos Tang, criador e presidente da
Gadolando, julgar os animais presentes.
O convite para selecionar as melhores em pista recaiu no nome do presidente da Gadolando, Marcos Tang.“Muita
qualidade em pista, animais bem apresentados, com grande roda final, digna de qualquer exposição nacional da
raça”, foi a avaliação do jurado. Destacou a tradição do Núcleo de Júlio de
Castilhos, receber muito bem os visitantes. “Os criadores são educados e gentis. Assim, fui muito bem acolhido e tratado”, disse ele. Tang pode ainda dividir
outra costume local e salientou: “O leite com café servido pela manhã aos presentes estava maravilhoso”.

Grande campeã da mostra de Júlio de Castilhos

Tang foi homenageado pela diretoria do Núcleo

AS MELHORES
Campeã Fêmea Jovem - Chácara-RS 928 Reginald, cr
e exp Sarah Waihrich Salles e Filhos, Júlio de Castilhos
Reservada Campeã Fêmea Jovem - Chácara-RS 900
Reginald, cr e exp Sarah Waihrich Salles e Filhos, Júlio
de Castilhos
Terceira Melhor Fêmea Jovem - Castilhense 296 Gil,
cr e exp Marcelo Mascarenhas, Júlio de Castilhos

SANTA VITÓRIA DO PALMAR

A

raça Holandesa ganhou terreno na 84ª Expofeira de Santa Vitória do Palmar. O julgamento, com ênfase nas terneiras, esteve a cargo
do Médico Veterinário Leandro da Silveira Hackbart do Conselho Técnico da Gadolando. Foram quatro as categorias julgadas no dia 1º de
novembro.
A organização foi da Cooperativa Sul Leite,
associada da Gadolando. A frente dos trabalhos
esteve Marilia da Silva Carvalho, veterinária da
Sul Leite. Ela ficou como responsável pelo gado
leiteiro durante todo o evento E na organização
junto ao Gerente da Cooperativa, Marcos Kalil
Pereira, Cleber Farias e Leonardo Canabarro.
Pela primeira vez foi realizado o Concurso Jovem Puxador visando motivar a nova geração.
Não foram escolhidos campeões mas pela participação todos receberam premiação em brinquedo. Participaram crianças entre 5 e 11 anos.
Segundo Marilia, esta Exposição foi importante visto que muitos produtores levaram animais. Nos anos anteriores participavam poucos

A Coronilha, de Pedro Duarte Rota inovou aplicando o indexador litros de leite nas 15
parcelas de pagamento. Petruzzi observou boa
procura pela raça em lances rápidos resultando
em pista limpa.

AS MELHORES
Animais jovens marcaram presença na mostra da zona sul

animais. Ainda não foi desta vez que Santa Vitória sediou uma mostra oficial e rankiada da
raça. O I Remate de Produção da Granja Coronilha vendeu 100% da oferta, no dia 31 de outubro. Foram vendidas 20 novilhas sexadas de fêmeas pelo total de R$ 109.350,00 e média geral
de R$ 5.467,50 a cargo da Rédea Remates.
O destaque ficou com uma novilha com
pai filho de Raquel, adquirida por R$ 7,5 mil por
Mário Nogueira Mendes, do Chuí, RS. O maior
comprador foi Ricardo Cabreira do município
de Santa Vitória do Palmar.

Grande Campeã e Campeã Bezerra Mirim - Coronilha
732 Copa La 141 Lucas, cr e exp Pedro Duarte Rota
Reservada Campeã Bezerra Mirim - Coronilha 743 Cereja Co 448 Lucas, cr e exp Pedro Duarte Rota
Campeã Bezerra Menor - Cabanha Albardão 587, cr e
exp Carlos Inácio Talavera Campos
Reservada Campeã Bezerra Menor - J.A 1164 Pichula
Crival, cr e exp José Terra de Oliveira.
Campeã Bezerra Junior - Coronilha 714 Botella Domenica Atwood FIV, cr e exp Pedro Duarte Rota
Reservada Campeã Bezerra Junior - Coronilha 713 Butaca Condessa Atwood FIV, cr e exp Pedro Duarte Rota
Campeã Bezerra Intermediária - Coronilha 703 Biela
Domenica Atwood FIV, cr e exp Pedro Duarte Rota
Reservada Campeã Bezerra Intermediária - Coronilha 705 Babalu Katy Atwood FIV, cr e exp Pedro Duarte Rota

JORNAL GADOLANDO
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CRUZ ALTA

A

Exposição de Bovinos Leiteiros de
Cruz Alta, dentro da Fenatrigo
2015, aconteceu de 30 de setembro a
4 de outubro. A promoção do Sindicato Rural de Cruz Alta, que não oficializou o evento, designou premiações em
dinheiro com destaque para o Concurso Leiteiro.
O jurado desta etapa foi o médico
veterinário e integrante do Colégio Brasileiro de Jurados, Edson Luís Kako Kurtz.
Na categoria Adulta do Concurso
Leiteiro, sete concorrentes, o vencedor
foi o criador Leopoldo Cavalheiro com

AS MELHORES
Grande Campeã, Campeã Vaca Quatro Anos e
Melhor Úbere Adulto - C.A.B.L.I.S 720 Jhully Bolton, cr e exp Claudio e Semildo Schiefelbein, Fortaleza dos Valos

Schiefelbein conquistaram o grande campeonato

72,845 kgs e em segundo Claudio Schiefelbein com 67,210 kgs. Já na Jovem ,
oito concorrentes, venceu Pedro de Bortoli com 65,555 kgs seguido de Rafael
Facco, com 61, 805 kgs.

Reservada Grande Campeã, Campeã Vaca Jovem e Campeã Três Anos Junior - AG Rincão Bacanuda 073 Coldsprings, cr e exp Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello, Fortaleza dos Valos
Reservada Campeã Vaca Jovem e Campeã Três
Anos Sênior - C.A.B.L.I.S 737 Ritinha Jordan, cr e exp
Claudio e Semildo Schiefelbein, Fortaleza dos Valos

GADOLANDO ALERTA: AGENDE EXPOS DE 2016

A

s Prefeituras ou Sindicatos Rurais interessados em agendar suas mostras da raça Holandesa no calendário
oficial da Gadolando devem solicitar inclusão da data. As etapas poderão integrar o circuito Exceleite, serem rankiadas ou incluídas em ambas modalidades.
Para que seja oficializada a mostra deverá ter no mínimo 50 animais de pelo menos cinco expositores e ser julgada por
um jurado do quadro oficial da Brasileira. Solicite agenda de evento pelo e mail
administracao@gadolando.com.br. Os

compromissos de 2016 abrem com a 16º
Expoagro Afubra, em Rio Pardo. A etapa

vem se mostrando como um ótimo mercado para o gado comercial.

Calendário de Feiras 2016
MARÇO:

EXPOAGRO-AFUBRA
De 21 a 23/03/2016
RIO PARDO – RS
ABRIL:

31º EXPOCAMPO
De 06 à 10/04/2016

TAQUARA – RS
FESTLEITE
De 28/04 a 01/05/2016
ANTA GORDA – RS
FENASOJA
De 29/04 a 08/05/2015
SANTA ROSA – RS

MAIO

EXPOLEITE
De 18 a 22/05/2015 - ESTEIO – RS
AGOSTO

EXPOINTER
De 27/08 a 04/09/2016
ESTEIO – RS

EXPOLEITE FENASUL 2016

HORA DE PROJETAR A MAIOR
MOSTRA DO OUTONO

A

39º Expoleite e a 12º Fenasul estão
com data confirmada. A maior mostra do outono gaúcho acontecerá
de 18 a 22 de maio, no Parque Assis Brasil,
em Esteio, RS. A realização é da Gadolando
com a Secretaria da Agricultura e Pecuária.
O Governador José Ivo Sartori durante a
Expointer participou do pré lançamento da 39ª
Expoleite e da 12ª Fenasul. Marcos Tang, presidente da Gadolando, recepcionou autoridades, parceiros, imprensa, criadores e representantes de empresas para um leite com café, na
Casa da entidade, no Parque Assis Brasil. As
saudações foram seguidas da apresentação da
nova identidade visual do evento de 2016. Para
a edição 2016 voltarão a acontecer o II Rodeio
Fenasul, Simpósios, Seminários e Palestras. As
raças e espécies cuja participação já está confirmada são Holandês, Jersey, Angus, Girolando,
Gir Leiteiro, Crioulo, Árabe e Aves de diversas
raças. A Farsul voltará a realizar a Feira de Terneiro, Terneiras e Vaquilhonas.Tang lembrou
que o evento do próximo outono está aberto
a adesão de todas as raças e espécies.
Sartori saudou os produtores de leite e
ressaltou que produzimos o melhor leite do
País. Com relação ao lançamento da Expo-
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Governador, autoridades e apoiadores
prestigiaram lançamento

leite, o governador disse que este é o momento em que se prepara o futuro, “e que
tem tudo para dar certo quando com bastante tempo de antecedência se organiza
um evento da máxima importância para a
produção do leite gaúcho e seus derivados, que são da melhor qualidade “.
O governador citou o fato que a
maioria dos produtores tem sua origem
nas pequenas propriedades e sabem que
dificuldades e problemas sempre vão existir assim como desafios. “Na colônia da
nossa juventude, quando uma vaca dava
12 litros/dia já era uma festa”.

HOLANDÊS
CONFIRMA JURADO
PARA O OUTONO
Luis Felipe Grecco de Mello, médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo em 1982 e jurado
oficial da raça Holandesa desde 1989
foi o nome escolhido
para julgar a ExpoleiLuis Felipe julga
te 2016, de 18 a 22 de
pela primeira vez
maio. Esta será a priem Esteio
meira vez que julgará
na pista de Esteio embora tenha estado presente a inúmeras Expoleite e Expointer.
Atuou como jurado no Brasil nos
estados de São Paulo, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pernambuco e Ceará. Com destaque para a Expojovem Nacional 2012,
em Itanhandu e a Expojovem, em Castro 2015. Em 2002 foi jurado da Exposição Nacional do Uruguai para as raças Holandesa e Jersey.

EXPOLEITE FENASUL 2016

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA IX LEILÃO TIPO LEITE

O

s criadores de gado Holandês já
podem inscrever seus animais
para o IX Leilão Tipo Leite, marcado para o domingo, 22 de maio, às
10:00hs, na Expoleite 2016. As inscrições
serão aceitas até o dia 15 de março na
Gadolando. As inscrições pelo lote de no
máximo três animais custarão R$ 300,00,
valor a ser pago até 30 de abril.
A oferta será de até 45 lotes com
foco em novilhas prenhes e vacas jovens
PO e PC mansas de buçal. Após a inscrição
haverá inspeção nas propriedades visando unificar o padrão dos lotes.
As inscrições podem ser efetivadas
pelo e mail administracao@gadolando.
com.br.
Na Expoleite 2015, o VIII Leilão Tipo
Leite transmitido pelo Novo Canal,com a
Embral, comercializou 56 animais, totalizando R$ 449.400,00. Dos animais comercializados a grande campeã da raça na Expoleite, vendida por R$ 105.000,00 para
Minas Gerais, recorde nacional de preço
enquanto a grande campeã da Expointer
2014 foi vendida por R$ 51.000,00 para
Salvador do Sul.
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CIRCULAR AOS CRIADORES

Com o grande sucesso da edição anterior, a GADOLANDO ira realizar na EXPOLEITE/2016 a IX edição do LEILÃO TIPO
LEITE no dia 22/05/2016, domingo, as 10
horas, transmitido pelo Novo Canal no
Parque de Exposições Assis Brasil e as vendas estarão, novamente, a cargo da Embral leiloes.
Vacas Jovens em Lactação e Novilhas
Prenhas.
As inscrições serão aceitas até o dia
15/03/2016 através do e-mail: administração@gadolando.com.br
O custo por lote será de R$ 300,00
(trezentos reais), podendo estar inscrito até três animais no mesmo lote, tendo um custo médio de R$ 100,00 por animal. O pagamento das inscrições dos lotes para o leilão será no dia 05/05/2016.
Já as inscrições feitas durante a feira terão um custo de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por lote.
Os animais serão vendidos em 30
parcelas, sendo o recebimento da seguinte forma : 3 parcelas a vista, mais 7 meses
de 3 parcelas, dois meses de 2 parcelas e

dois meses de 1 parcela
(3+3+3+3+3+3+3+3+2+2+1+1 ). A comissão de venda será de 7% (sete por
cento) paga pelo vendedor.
Animais que participarem do julgamento devem entrar em pista com apresentador e os animais inscritos somente
para o leilão deverão estar tosquiados e
lavados sendo conduzidos a cabresto até
o local do leilão, onde poderão ser soltos
dentro da pista.
Após as inscrições uma comissão irá
às propriedades para uma visita técnica de avaliação dos animais inscritos e
orientação, bem como vetar algum animal que não esteja dentro dos padrões
necessários para termos uma boa valorização no leilão. Os animais deverão estar
tosquiados e preparados para serem fotografados para o Catalogo do Leilão.
A ordem de entrada no leilão será
feita exclusivamente pela EMBRAL , a GADOLANDO não tem influencia sobre essa
escolha.
Assina os coordenadores deste Leilão: José Luiz Rigon e Daniel de Miranda
Furtado Gomes.

AVES QUEREM DOBRAR PRESENÇA E
ABCCC ADERE COM CLASSIFICATÓRIA

a edição de 2016 da Expoleite, a
APCA (Associação Brasileira de
Preservadores e Criadores de Aves
de Raças Puras e Ornamentais) terá a
participação de novos sócios e também o
aumento do numero de animais e variedades. A projeção de Maria Helena Noschang, presidente da APCA, é que os associados exporão o dobro de aves em
2016.
Como nos anos anteriores, haverá
julgamento de classificação das aves e
também a comercialização de animais.
Maria Helena convida: Visite o stand da
Associação e informe-se sobre estas belas aves.
A Associação visa preservar a criação de aves de raças puras e ornamentais. A criação de aves de raça vem declinando na mesma velocidade em que
crescem os cruzamentos industriais. A
maioria das raças, hoje consideradas ornamentais, nos primórdios da criação
organizada de aves eram consideradas,
aves de produção.
Desta forma existem hoje na criação
de aves de raças puras duas divisões bem
claras, as aves exclusivamente ornamentais e as aves de produção, que apesar
de receberem esse adjetivo são também
muito bonitas.
As aves ornamentais passam a ter
importância como banco genético para a
produção de aves industriais e como hobby. Alguns produtores rurais e sitiantes

ainda utilizam algumas raças puras para
o melhoramento genético das aves comuns que abastecem as suas famílias.

FREIO DE OURO

A Expoleite 2016 ganhou a adesão da raça Crioula que programou uma
Classificatória Aberta para o período de
17 a 22 de maio além de uma Exposição com projeção da presença de 90 animais. Ela será uma das 10 Classificatórias
ao Freio de Ouro 2016 programadas pela
Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos -ABCCC.

Além das provas e leilões que movimentam criadores, uma das principais
atrações do cavalo Crioulo na Expoleite será o espaço oferecido ao público e
que foi inaugurado na última Expointer.
Os crioulistas passaram a contar com uma
área onde estão concentradas as cocheiras, locais de prova, de leilões, eventos,
lojas, administrativo e de convivência social como os restaurantes.
José Luiz Laitano, presidente da
ABCCC, ao apostar neste espaço disse que
“vai melhorar a vida dos associados e a visibilidade do cavalo para os crioulistas”.

PROGRAMA RAÇA CRIOULA
		

18/maio
(quarta)

15:30 h
Concentração de Machos
17:00 h
Exame de Admissão - Classificatória
19:00 h
Término do Exame de Admissão - Classificatória
		
19/maio
09:00 h
Julgamento Morfológico Classificatória - Fêmeas
(quinta)
14:00 h
Julgamento Morfológico Classificatória - Machos
		
20/maio
08:00 h
Andaduras/Figura/VSP-Esbarradas - Fêmeas
(sexta)
13:30 h
Andaduras/Figura/VSP-Esbarradas - Machos
		
21/maio
09:00 h
Prova Mangueira - Fêmeas/Machos
(sábado)
14:30 h
Prova de Campo - Fêmeas/Machos
		
22/maio
09:20 h
Fase Final (Mangueira/Bayard-Sarmento/Prova Campo)
(Domingo)
12:00 h
Encerramento e entrega de Prêmios
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