Chegou a hora de conhecer
as melhores na pista da Expointer 2015
e a grande vencedora do 7º Exceleite

FOTO ANA SMIDT
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trole leiteiro oficial e muitas vezes
ovamente tenho a alegria
também, a Classificação Linear das
de dirigir-me a vocês por
suas vacas. Estas pessoas têm atituocasião da 11ª edição do
des que ultrapassam o pensamento
Jornal da Gadolando. Nesta edição
momentâneo e certamente contriressaltamos a Expoínter 2015. Além
buem para o desenvolvimento da
disso quero fazer um elogio aos varaça no país e no mundo, além de
lorosos e apaixonados produtores
deixarem um legado genético aos
que não se abatem com as incerteseus herdeiros. Pois é só com números e eszas e instabilidades do atual cenário econômitatística oficial que poderemos escrever a hisco, em especial no que se refere a nossa cadeia
tória da raça no Brasil e sermos reconhecidos
produtiva do leite.
e ouvidos internacionalmente pelas entidaEm relação à Expoínter 2015, temos
des que regem o Holandês no mundo. Nesa certeza que os nossos produtores rurais,
te sentido eu sempre digo que o leite é uma
agropecuaristas em geral e suas entidades
atividade para apaixonarepresentativas mostrados, não para aventureirão o Brasil que dá certo
ros, sendo que não podeUma feira não é só passeio,
e os frutos desta atividamos deixar de fazer as coitrata-se de oportunidade
de poderão ser apreciasas certas quando a situaúnica de “marketing”,
dos por todos nesta feiatualizações, oportunidades ção não é favorável, pois as
ra magnífica. Novamenconsequências serão futute convido a todos os de comercialização e excelente
ras, uma vez que a terneicriadores, técnicos e simmomento para conhecer
ra que nasce hoje só dará
patizantes para que visipessoas e fazer novos
retorno financeiro em dois
tem a feira e não deixem
contatos.
anos. Não podemos produde comparecer ao nosso
zir leite só quando a maré
pavilhão do gado leiteiestá favorável, precisamos
ro e à nossa sede da Gater muito conhecimento da atividade, planedolando. Ali queremos passar algumas hojamento e suporte técnico para sobreviverras agradáveis, trocando experiências, talvez
mos aos períodos de dificuldade. O produtor
até encaminhando negócios, junto às nossas
de leite é um herói, teimoso e apaixonado,
maravilhosas matrizes holandesas. Uma feira
mas a globalização exige que a teimosia seja
não é só passeio, trata-se de oportunidade
acompanhada de profissionalismo com proúnica de “marketing”, atualizações, oportudutividade, pois o lucro é fundamental para
nidades de comercialização e excelente moa sobrevivência, por que ele ainda não aprenmento para conhecer pessoas e fazer novos
deu a viver só de fotossíntese e paixão.
contatos.
Que Deus nos abençoe! Não deixe de
Quanto aos nossos criadores, produtoregistrar os seus animais! Tenham todos uma
res de leite que perseveram, mesmo diante
boa leitura! O jornal é seu.
de muitas incertezas, quero registrar aqui o
meu sincero elogio e agradecimento, principalmente àqueles que acreditam e investem
Marcos Tang, Presidente da Gadolando
em registro do seu gado além de fazer o con-

Governador recebeu Relatório
da Expoleite Fenasul 2015

O

Governador do Estado José Ivo
Sartori abriu espaço em sua
agenda para receber das mãos
do presidente da Gadolando, Marcos
Tang, dia 5 de agosto, o Relatório Final
da Expoleite 2015. O Secretário da Agricultura e Pecuária, Ernani Polo destacou a transparência da entidade em relação a levar ao Governo do Estado um
demonstrativo do amplo trabalho desenvolvido. Polo ressaltou que a parceria Secretária e Gadolando será renovada para a edição de 2016. Tang agradeceu o apoio recebido para realização da
edição 2015. O apoio do Secretário foi
importante para ultrapassar obstáculos
decisivos, disse ele. Entre os apoiadores
presentes estiveram o Banrisul, Crmvrs,
Brde e Farsul.
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Vice Governador, Secretário e
Governador receberam Tang

O Governador que com sua esposa prestigiou a edição 2015 lembrou
que mesmo em uma época de dificuldade o segmento leite, do gado até a indústria passando pelo produtor, conseguiu agregar valor. Para o Governador,
este saldo positivo da Expoleite só se alcança com “comprometimento e união

em torno da idéia dos que teimosamente resolveram fazer a Expoleite Fenasul
2015”.
O presidente da Gadolando comunicou que a 39º Expoleite e 12º Fenasul acontecerá no período de 18 a
22 de maio de 2016, no Parque Assis
Brasil, em Esteio, RS. O Governador
confirmou presença na cerimônia de
pré- lançamento da Expoleite 2016,
às 19:00hs do dia 29 de agosto, primeiro sábado da Expointer 2015, na
Casa do Holandês, no Parque de Esteio. Nesta ocasião será apresentada
a nova identidade visual da próxima
edição do evento.

ASSOCIADO EM DESTAQUE

Familia Specht unida em torno da raça Holandesa

A

o atender pela primeira vez
uma solicitação para classificação do rebanho da Fazenda Irmãos Specht localizada em Picada Moinhos, São Lourenço do
Sul, José Luiz Rigon, classificador
e superintendente Técnico da Gadolando, teve uma grata surpresa.
Focados exclusivamente em mão de
obra familiar, são muito organizados com responsabilidades divididas entre os membros da família,
observou Rigon que os visitou no
mês de julho.
Eles registram há mais de 30 anos
e na perspectiva de fomentar o segmento da venda de genética resolveram classificar pela primeira vez o rebanho. Não aumentam a quantidade
de vacas pela questão de mão de obra,
informa Rigon.
Enquanto técnico de longa experiência, Rigon voltou feliz desse trabalho. E comentou: “Eles vivem exclusivamente da atividade, desenvolvendo trabalho diferenciado com
boa estrutura com animais de qualidade e foco importante na parte de
alimentação”.
Rigon selecionou 109 animais. Entre elas classificou duas como Excelente, 37 como Muito Bom e 70 como Bom
para Mais.
HISTÓRIA
Para os Specht a atividade leiteira
começou por volta de 1965 pelas mãos
dos pais dos irmãos Ingolf e José Specht. O que iniciou com o objetivo de
buscar uma renda extra para a sustentação da casa, com apenas 10 litros de
leite por dia, a partir do ano 2000 era
a atividade única já tirando 1.300 litros

Fotos arquivo pessoal

Classificação Linear valoriza rebanho

ao dia com balde ao pé.
A raça Holandesa sempre foi prioridade. Começaram a registrar em
1990 através do afixo Satelite. A partir do ano de 2003 criaram seu próprio
afixo, registrando os animais para ter
comprovação de origem e agregar valor. Atualmente não são associados a
nenhuma cooperativa de leite.

REALIDADE
A Fazenda conta com 120 vacas em
ordenha que é do tipo espinha de peixe canalizada, produzindo 3 550 litros
de leite ao dia, com media de 29,5 litros vaca/dia. O trato dos animais é feito duas vezes ao dia com silagem, ração, feno, pre-secado e pastagem a
vontade.
Na propriedade se dedicam somente a produção leiteira. Pela grande
quantidade, total de 300 animais, passaram a vender alguns produtos. Todo
o rebanho é registrado e recentemente iniciaram a Classificação Linear para
diferenciar a qualidade e agregar valor na venda. Participam de exposições
desde 2011.

FUTURO
O futuro da Fazenda será o confinamento total. Em breve encerram
a construção de um free stall com capacidade para 150 vacas. A nova instalação devera entrar em funcionamento ainda este ano, visando o aumento
da media e qualidade do leite. Na opção pelo free stall levaram em conta a
área de terra de 70 hectares, e o fato
de contarem apenas com mão de obra
familiar.

Equipe dá conta
do recado

A Fazenda conta com uma equipe familiar de sete pessoas. Elas representam duas famílias. Eles representam Jose (irmão in memoria),
Laura (esposa de Jose), Miguel (filho de Jose) e Michele ( esposa de
Miguel). E a segunda com Ingolf (irmão), Luiza(esposa de Ingolf), Joice
(filha de Ingolf), Diego(marido de
Joice) e o filho Bernardo de 10 meses, e Suzana(filha de Ingolf que estuda fora).
Em total sintonia eles se dividem nas seguintes tarefas:
Ingolf e Diego: plantiu de milho,
azevém, adubação, manutenção de
maquinas e serviços gerais.
Miguel: alimentação dos animais, fabricação de toda a ração
consumida na propriedade e inseminação.
Michele: aleitamento das bezerras, ordenha e limpeza das instalações.
Joice: ordenha, limpeza das
instalações e cuidados do filho
Bernardo.
Luiza e Laura: ordenha e afazeres
domésticos.

Alimentação recebe atenção especial
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EXPOINTER 2015

Raça Holandesa pronta para a grande mostra gaúcha

A

A raça Holandesa chega a 38º
Expointer, de 29 de agosto a 6
de setembro, com disposição
para refletir o trabalho desenvolvido
pelos criadores gaúchos em termos de
aperfeiçoamento de seus rebanhos. Este
trabalho de refinamento da raça estará
presente nos dois momentos importantes da programação da raça: Concurso
Leiteiro e julgamento em pista. A seleção dos melhores da edição 2015 da Expointer será tarefa do americano Jason
Lloyd, criador na Fazenda Maple Down,
em Middleburgh, Nova York.
Outro momento importante para
a raça na Expointer será o anúncio das
melhores posições do Exceleite 20142015. Para o bom andamento das atividades da raça e a devida retaguarda
aos seus associados, a entidade máxima
da raça no RS manterá uma ampla equipe de técnicos e o escritório para atendimento, localizado ao lado da Casa do
Holandês.
A Associação dos Criadores de Gado
Holandês do Rio Grande do Sul- Gadolando, fechou o mapa de inscrições para
a Expointer 2015 com 137 animais de

O

22 expositores de 17 municípios gaúchos diferentes. Os municípios representados são 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.
Marcos Tang, presidente da Gadolando, acredita que a raça atingiu um

bom número de inscritos, “considerando-se todas as dificuldades que o produtor de leite e a sociedade em geral estão
passando em 2015”.
Quanto aos motivos da diminuição de inscrições, Tang aposta em uma
tendência mundial contemporânea, ou
seja, devido aos custos elevados e dificuldade de mão de obra para tocar as
atividades em duas frentes.

Suprema 2014-2015 ganhará carro 0km

O proprietário da vaca Suprema Exceleite 2014-2015 receberá 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 contará com sete etapas que contabilizaram
pontos para o Exceleite Pista e o Exceleite Produção. A vaca que somar a
melhor pontuação em Pista e Produção é considerada a Suprema. A promoção é da Associação dos Criadores
de Gado Holandês do RS-Gadolando .
Esta será a sétima edição do Exceleite

GALERIA DE CAMPEÃS
O casal Eloi e Beatriz Gallina terão
a honra de inaugurar a foto de C. Santa Clara Leticia 16975 Sabrina, na Galeria das Grandes Campeãs da Casa da
Gadolando. Ela ganhou espaço na Galeria pelo mérito de ter alcançado o título de grande campeã para a Granja Leticia, na Expoleite 2015.
A inauguração do retrato na Galeria que conta com a parceria da Tortu-
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A melhor do Exceleite leva carro 0km

cujo circuito 2015-2016 inicia já na primavera. A disputa da última etapa, na

ga, está marcada para às 19h do dia 2
de setembro. O coquetel estará a cargo
da Cooperativa Santa Clara que desta
forma prestigia um dos seus associados.
EXPOLEITE 2016
A 39º Expoleite e 12º Fenasul acontecerá no período de 18 a 22 de maio de
2016, no Parque Assis Brasil, em Esteio,
RS. O pré lançamento será às 19:00hs do
dia 29 de agosto, primeiro sábado da

Expointer, sempre gera muita emoção
esquentando o cenário entre os criadores da raça Holandesa. Apenas após
o Concurso Leiteiro e o julgamento da
raça na Expointer é que serão conhecidas as vencedoras. A cerimônia de
entrega dos prêmios acontece sempre
em clima de festa.
A solenidade
está marcada para o dia 4 de setembro, às 15:00h.
As etapas do circuito Exceleite
2014-2015 foram nas mostras de Pelotas, Ijui, Julio de Castilhos no segundo semestre 2014, Três de Maio, Esteio
(Expoleite), Santa Augusto e Esteio (
Expointer), em 2015.

Expointer 2015, na Casa da Gadolando. O “Leite com Café” será patrocinado pela Cooperativa Piá. Entre as presenças já confirmadas está a do Governador José Ivo Sartori.
NOVIDADES
Os expositores encontrarão o local
para banho dos animais com as instalações finalizadas. Os novos lavadores
são espaçosos e localizados bem próxi-

EXPOINTER 2015
mo da pista de julgamento. A construção foi viável através de uma parceria
do Parque com o Sicredi. O cercamento da pista de julgamento foi totalmente reformulado. E já nesta Expointer os
tratadores terão um local para amarrar
seus animais.
A pista de julgamento volta a contar com amplas arquibancadas e o louge da Farsul.
LOJA HOLANDÊS
A Loja da Gadolando chega nesta
Expointer com dois lançamentos. Será
possível adquirir camisas femininas nas
cores branca e preta e coletes mais leves
ambos com o logo da raça. A Loja estará instalada junto ao escritório.
INSCRIÇÕES
As inscrições para o Concurso Leiteiro serão aceitas até às 14:00h, do dia
30 de agosto, domingo, no escritório da
Gadolando. A tradicional reunião com
os expositores concorrentes será neste mesmo dia às 18h. A prova Gurizada Boa de Lida, na manhã do sábado, 5
de setembro, aceitará inscrições até às
10:00h deste mesmo dia.
REUNIÕES
A Gadolando aproveita para promover duas reuniões com o segmento técnico. Na quinta feira, 3 de setembro, haverá reunião com os Inspetores

Gurizada terá oportunidade de mostrar desembaraço na lida

de Registro da Gadolando. Na pauta estarão os Registros e o Mapeamento do
Estado.
Também no dia 3 de setembro porém às 10:30h está marcada a reunião
do Conselho Técnico da Gadolando. Na
pauta do Conselho está uma panorâmica de todas as atividades técnicas da
Gadolando em 2015. As duas acontecerão em torno da mesa de reuniões na
Casa da Gadolando.
CONFRATERNIZAÇÃO
O coquetel de Confraternização e
Entrega de Prêmios está agendado para
às 19:00h da sexta feira, 4 de setembro.
Nesta noite festiva a Gadolando entregará troféus aos campeões e participantes da raça Holandesa, na Casa da Ga-

dolando.
Fechando as atividades, a Gadolando promove, às 15:00h do domingo, 6
de setembro, o Happy Hour de Avaliação da Expointer 2015, com direito a
ampla distribuição de fatias de tortas.
RESTAURANTE
O Restaurante da Gadolando já
está em pleno funcionamento. As Cabanhas, poderão solicitar refeições de
seus tratadores e funcionários ao preço
de R$ 15,00 (quinze reais) cada. Os interessados deverão combinar/acertar com
o ecônomo do Restaurante, Nelson.
Os expositores deverão adquirir ticket para as refeições de seus tratadores com antecedência, junto ao restaurante.

PROGRAMA DO HOLANDÊS
• 26 a 28/08/2015 – Entrada dos animais
• 29/08 – sábado
s Identificação e admissão dos animais
s 19:00 horas – Pré Lançamento EXPOLEITE 2016
Leite com Café Casa da Gadolando
• 30/08 – domingo
s 14:00 horas – Fim das inscrições para o Concurso Leiteiro
s 18:00 horas – Reunião com os Participantes do Concurso Leiteiro
• 31/08 – segunda-feira
s 06:00 horas – 1ª Ordenha Concurso Leiteiro
s 14:00 horas – 2ª Ordenha Concurso Leiteiro
s 22:00 horas – 3ª Ordenha Concurso Leiteiro
• 01/09 – terça-feira
s 06:00 horas – 4ª Ordenha Concurso Leiteiro
s 14:00 horas – 5ª Ordenha Concurso Leiteiro
Banho de Leite – Campeãs Concurso Leiteiro

• 02/09 – quarta-feira
s 14:00 horas – Inicio do Julgamento de Classificação
Machos e Fêmeas Jovens
s 19:00 horas – Galeria das Grandes Campeãs
Inclusão do Quadro Grande Campeã Expoleite 2015
• 03/09– quinta-feira
s 09:00 horas – Reunião com os Inspetores de Registro da Gadolando
Local: Casa da Gadolando
s 10:30 boras – Reunião Conselho Técnico da Gadolando
Local: Casa da Gadolando
s 14:00 horas – Continuação Julgamento de Classificação: Vacas, Conjuntos, Progênie
Grande Campeonato
• 04/09 – sexta-feira
s 15:00 horas – Entrega dos Prêmios aos vencedores

do Circuito
s Exceleite 2014/2015
s 19:00 horas – Coquetel de Confraternização e Entrega
de Prêmios aos Campeões e Participantes da Raça Holandesa – Casa da Raça Holandesa
• 05/09 – sábado
s 11:00 horas – Gurizada Boa de Lida
O Jovem mostrando sua habilidade com a Raça Holandesa
Pista de Remates Pavilhão de Gado leiteiro
• 06/09 – Domingo
s 15:00 horas – Happy Hour de avaliação da Expointer/2014
Local: Casa da Gadolando
s 20:00 horas – Encerramento e saída dos animais

Calendário de Feiras de Primavera
37ª EXPOFEIRA DE SÃO LOURENÇO DO SUL
Período: 30/09 a 04/10
Julgamento Gado Holandês:
2/10 - 15:00h – Julgamento Gado Jovem
3/10 – 9:00h – Julgamento Vacas Leiteiras
XII FENATRIGO, CRUZ ALTA
Período: 30/09 a 04/10/2015.
Concurso Leiteiro: 01 e 02/10
Julgamento Gado Holandês: 03/10

89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS
Período: 05 a 13/10/2015
Julgamento Gado Holandês: 11/10
EXPOJUC, JULIO DE CASTILHOS
Período: 08 a 11/10
Julgamento Gado Holandês: 10/10
FENILACT, IJUÍ
Período: 09 a 19/10
Concurso Leiteiro: 15 e 16/10
Julgamento Gado Holandês: 17/10
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Equipe Agener: Como parte da família*
FAZENDAS LEITEIRAS DO PAÍS ABREM AS PORTAS PARA A EQUIPE AGENER. RELACIONAMENTO E CONFIANÇA FAZEM PARTE DO NOVO CONCEITO DA EMPRESA

C

onfiança é a base de tudo em uma
relação. O termo nos remete a entrega de algo de muito valor para
outra pessoa proteger. A partir desse
pensamento, a Agener divisão veterinária da União Química, criou a Família Uber: uma plataforma de produtos,
serviços e manejo com as melhores soluções contra a mastite.
Em uma pesquisa realizada pelo Gerente de Produtos Henrique Rocha, foi
identificado qual eram os bens mais
inestimáveis dentro das propriedades
de leite no País. As três principais informações coletadas foram: a família, o rebanho e o leite.
Dentro desse cenário, o estudo
aponta também a quantidade de fazendas de leite dirigidas pelo negócio familiar. Conduzidas de geração em geração
representam 80% da atividade, os avós
puxam essa constatação, seguido dos
pais e filhos.
Os números da produção desaguam
em um momento de estabilidade para
o produtor, como aponta Henrique Rocha: “O mercado de leite está bom, o
produtor está comprando, investindo
e, na maioria das praças, está recebendo bem pelo produto. O setor só tende
a crescer”.
Com o olhar atento ao sinal verde
do segmento e à procura de maior tec-

Gerente de Produtos, Henrique Rocha

nificação nas propriedades, a Família
Uber nasce da proposta de proteger e
gerar efeitos produtivos e expressivos
para o negócio.
A novidade, como reforça Rocha, é
sustentada por quatro pilares: tecnologia, confiança, proteção e resultado.
Alinhado a esses princípios, o lançamento impulsiona a produção nacional.
“Somos o quinto maior país em produção de leite, a estimativa para 2014 é
de 35 bilhões de litros, mas ocupamos a
14ª posição em produtividade, ou seja, o
potencial de crescimento através da tecnificação, genética e sanidade é gigantesco, e essa é a nossa proposta com a
Família Uber”, complementa o Diretor
da Divisão Saúde Animal, Marco Dalalio.
Para representar os benefícios su-

pracitados da Família Uber, a empresa,
junto com a WT Publicidade e Berrante Comunicação, desenvolveu uma campanha com personagens reais que retratam a família brasileira. “Nós fizemos um trabalho em equipe embasado
no conceito familiar”, salienta a executiva de contas da WT Publicidade, Fabíola Rosseto. A execução da ideia foi reproduzida em um vídeo, além de peças publicitárias. “Fomos para o Paraná
e acompanhamos a rotina de uma propriedade leiteira e conseguimos captar
esse sentimento de família, retratar a
história de sucesso”, conta o diretor de
Comunicação da Berrante, Gustavo Ribeiro. Dessa experiência, incorporou-se
um grande aprendizado: “O maior ganho dessa ação foi de saber o valor da
confiança nos dias de hoje”, completa
o sócio Proprietário Gabriel Villa Verde.
O lançamento da linha vem de
mãos dadas com outro marco de 2015;
os 15 anos da Agener. “Uma década e
meia de muito trabalho vindo de uma
equipe qualificada, todos com a tradição da União Química”, discorre Rocha.
“Os produtos eram gigantes adormecidos que ganharam uma nova roupagem
e marca, foram selecionados a dedo
para fazer parte dessa família”.
A Equipe técnica especializada da
Agener a partir de agora com a Família Uber, levará aos produtores de leite
uma plataforma completa de soluções,
exames e manejo preventivo contra a
mastite.
“Nossa expectativa é enorme, porque o mercado de leite só cresce. Temos
tecnologia a favor da produção e a confiança da família do produtor brasileiro”, encerra.

Produtos que compõem a Família Uber
1. Uberlac = intramamário a base de Cefoperazona sódica
2. Ubersec = intramamário a base de Cefalexina benzatina
3. Uberseal = intramamário selante
4. Cef 50 = antibiótico a base de Cloridrato de ceftiofur
5. Fortgal Plus = antibiótico a base de Sulfadoxina, trimetropim, piroxicam
6. Roflin = antibiótico a base de Florfenicol
7. Agemoxi = antibiótico a base de Amoxicilina triidratada
8. Terracam Plus = antibiótico a base de Oxitetraciclina, piroxicam
9. Zelotril Plus = antibiótico a base de Enrofloxacina, piro-
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xicam
10. Megacilin PPU Plus = antibiótico a base de Benzilpenicilina benzatina, benzilpenicilina procaína, sulfato de diidroestreptomicina, piroxicam
11. Ketojet = anti-inflamatório a base de Cetoprofeno
12. Dextar = anti-inflamatório a base de Fosfato dissódico
de dexametasona
13. Diurax = diurético a base de Furosemida
*Valeria Campos, de Itapeva (MG)
valeria.campos@curuca.org

EXPOS RANKIADAS

13ª Tecnoclara: Jurado ressalta qualidade
Carlos Barth/Cooperativa Santa Clara

E

ntre os dias 9 e 12 de julho a 13ª
Tecnoclara, em Paraí, RS, reuniu
bovinos leiteiros e implementos
agrícolas sendo organizada pela Cooperativa Santa Clara. Paralelamente aconteceu a 6ª ExpoParaí e contou com grande participação de associados e público.
Os julgamentos foram responsabilidade
do criador e jurado oficial da raça Holandesa, José Ernesto Wunderlich Ferreira, Neneto.
O grande campeonato ficou com C.
Santa Clara I.E.F.Cestonaro 13802 Shottle e a reservada de grande campeã foi
a vaca Tambo Cestonaro RO Aftershock
(que também foi Campeã Vaca Jovem),
ambas do produtor Ivo Pedro Cestonaro, de Nova Bassano. Em 3º lugar, a vaca
C. Santa Clara A.Spenassato 19450 Baxter, do produtor Adelino Spenassato, de
Vila Maria.
Nas campeãs jovens da raça, em 1º
lugar a C. Santa Clara Casagrande 27443

Quatro gerações da família no Banho de Leite

Sanchez, do produtor Nelson Casagrande, de Nova Bassano e como reservada
ficou C. Santa Clara A. Spenassato 27279
Gameday ,de Adelino Spenassato, de
Vila Maria.
O tradicional Banho de Leite, contou com participação do produtor Pedro Nólio e família, proprietários da
vaca C. Santa Clara Esperança 14965 Observant, que produziu 80,307 litros em
três ordenhas e foi a vencedora do Con-

curso Leiteiro.
Nesta edição do concurso Jovem Puxador, categoria até 7 anos, a vencedora foi Jaine Benatto, de 4 anos, de Paraí.
Na categoria de 8 a 12 anos, o vencedor
foi Willian Guidini, de 12 anos, de David
Canabarro.
Para o jurado que julgou pela terceira vez em Paraí, os animais foram o
melhor de tudo já que observou que a
evolução tem sido astronômica. Numericamente foi uma das maiores exposições do Brasil.
O jurado viu passar animais que podem disputar expos em qualquer lugar
deste país. Ele não se refere apenas as
campeãs: ” as categorias não tinham a
tradicional queda dos primeiros aos últimos animais. Esta superioridade era
muitas vezes muito tênue, dando dificuldade para colocar animais tão próximos até o final de categorias, que encheram muitas vezes a pista.”.

8º Expocooperlate: jovens e vacas em lactação

A

8º EXPOCOOPERLATE, de 17 a 19
de julho, em Serafina Correa, RS,
contou com 97 animais de 17 expositores da raça Holandesa. A etapa foi
ranqueada e contou com julgamento de
Hilton Ribeiro, do Paraná. Participaram
animais jovens e vacas em lactação. Os
animais foram inscritos por 17 expositores, todos ligados a COOPERLATE.
Este foi o segundo ano, a nível nacional, que a COOPERLATE fez uma Exposição com animais provenientes de
propriedades oficialmente livres para
tuberculose e brucelose.

AS MELHORES

Granja Tebaldi conquistou grande
campeonato

O Concurso Jovem Puxador foi vencido pelo time feminino: Laura Soccol e
Sabrina Orso.

Campeã Fêmea Jovem - Cooperlate Granja Tebaldi
72, Exp e Cri.: Luiza Maestri Tebaldi, Serafina Correa, RS
Reservada Campeã Fêmea Jovem - Cooperlate Jc
643 Sandra Steady, Exp e Cri.: Joel Chiodi, Serafina Correa, RS
Grande Campeã, Campeã Vaca Nacional, Melhor
Úbere Dois Anos Senior e Campeã Vaca Jovem - Cooperlate Granja Tebaldi 378, Exp e Cri.: Luiza Maestri Tebaldi, Serafina Correa, RS
Reservada Grande Campeã e Reservada Campeã
Vaca Jovem - Cooperlate FB 00300 Julie Lheros, Exp e
Cri.: Francisco Borelli, Serafina Correa, RS
Terceira Melhor Vaca - Cooperlate NP 148 Simone,
Exp e Cri.: Nelson Pavoni, Serafina Correa, RS

18º Expo Santo Augusto: pontuou para o Exceleite

M

ais de 50 animais da raça Holandesa de oito expositores
participaram da 18º Expofeira e Exposição de Gado Leiteiro de Santo Augusto, de 13 a 16 de agosto. Esta
foi a penúltima etapa do circuito Exceleite 2014-2015 para Produção e Pista.

A equipe da Gadolando deu o suporte
necessário ao trabalho do jurado Enedi
Zanchet, de Santa Catarina.
No Concurso Leiteiro de Santo Augusto, dias 13 e 14 de agosto, participaram 16
animais sendo oito na Categoria Jovem e
outros oito na Adulta. Leopoldo Perini Ca-

valheiro, de Boa Vista do Cadeado,ficou
em 1º e 2º lugar na Categoria Adulta com
produção de 73.802 Kgs e 71.640 kgs. Já
na Jovem o 1º lugar foi para Bruno Bickel,
Humaitá, com 70.348 kgs seguido da Cabanha Rottili Rodrigues, Santo Augusto,
com 62.254 Kgs

AS MELHORES
Grande Campeã, Campeã Vaca Nacional, Campeã Três Anos Junior e Campeã Vaca Jovem-- AG Rincão Bacanuda 073 Coldsprings, Exp e Cr Rafael Facco e Matheus Facco
Reservada Grande Campeã, Reservada Campeã Vaca Nacional e Campeã Vaca Quatro Anos- Bickel 290 Baby
Zenith Laurin, Cr e Exp Bruno Bickel
Terceira Melhor, Terceira Melhor Vaca Nacional, Reservada Campeã Vaca Jovem e Melhor Úbere 3 Anos
Sênior- Bickel 312 Laurinha G W Atwood, Cr e Exp Bruno Bickel
Campeã Fêmea Jovem e Campeã Bezerra Intermediária- AG Rincão Buena 543 Gillette, Cr e Exp Rafael Facco er
Matheus Facco
Reservada Campeã Fêmea Jovem e Campeã Bezerra Junior- AG Umbu Anabela 349 Monreal, Cr e Exp Everton
Lazarotto

Família Facco festejou grande campeonato
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