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Há meio século

fazemos o que amamos!
• MAIS DE 1 MILHÃO DE KM RODADOS POR ANO COM NOSSA FROTA
• MAIS DE 500 EVENTOS REALIZADOS EM 2018
• CUIDAMOS DE TODAS AS ETAPAS DO SEU LEILÃO
• ATENDEMOS TODOS OS SEGMENTOS DA PECUÁRIA
• INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM COMERCIALIZAÇÃO
• MAIS DE 150 COLABORADORES APAIXONADOS PELO QUE FAZEM
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CARTA AO LEITOR

Nós acreditamos na acessibilidade da genética
de ponta a ponta a todos os pecuaristas. Por isso,

Ao fazer uma retrospectiva do ano que passou,

trabalhamos com profissionalismo, dedicação e

ficamos, muitas vezes, nostálgicos e saudosos pelos

seriedade, garantindo segurança e liquidez, com

grandes momentos vividos, mas, além disso, gera

um eficiente planejamento.

um sentimento de gratidão atrelado a vontade de
seguir em frente.

Buscamos sempre nos atualizar e oferecer as
melhores ferramentas de compra e venda. Para

O ano de 2018 foi de superação, mostrou-nos que,

isso, criamos o aplicativo Programa Leilões, com

apesar de todas as adversidades e as instabilidades,

um eficiente método de pagamento, por meio

vencemos e, mais uma vez, crescemos. Mostramos

do cartão de crédito. Contamos também com a

nossa força nos leilões de seleção genética e nos

assinatura digital, com ela, você tem a segurança de

grandes leilões de touros e de produção. A 10ª

assinar seus contratos de maneira rápida, segura e

edição da ExpoGenética é a prova disso, com

inteiramente gratuita.

DEIVIDY NOVAIS - (73) 9.9997-6467

melhor o desempenho de oferta e de receita de

DOUGLAS NASCENTE - (17) 9.8174-0202

todos os tempos no segmento. O investimento

Acompanhamos o desenvolvimento digital do

FLÁVIO ALVES - (34) 9.9237-6906

em tecnologia e em programas de melhoramento

mundo e oferecemos serviço personalizado.

GUSTAVO MIGUEL - (34) 9.9142-5081

genético faz com que tenhamos maior

Nosso lema é, a cada leilão, realizar o melhor

rentabilidade no setor pecuário e frigorífico.

leilão, em todas as raças e em todo o Brasil. Por
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isso, valorizamos todos os nossos clientes, amigos

PAULO JUNIOR - (63) 9.9266-7443

A Programa comercializou mais de 27 mil touros

e parceiros que auxiliam em nosso crescimento

SAMUEL FARIAS - (63) 9.9204-7211

em 2018 e, atualmente, é uma das principais

constante.

THIAGO DIAS - (67) 9.9243-6412

ferramentas de difusão e de multiplicação do

ZZN PERES - (21) 9.8094-1977

melhoramento genético em nosso país. A saber, a

Deixo aqui meus sinceros agradecimentos aos

venda de touros cresce expressivamente 5% ao ano.

grandes amigos que fiz nesses longos anos e aos
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grandes momentos que ainda iremos passar juntos.
Além disso, tivemos um crescimento relevante de
28,7% sob os valores de comercialização de animais

Desejo que o ano de 2019 seja ainda mais produtivo,

das raças leiteiras em comparação ao ano passado.

que seja próspero e que não nos falte o que temos

As perspectivas no setor também são favoráveis,

de sobra, garra e determinação, para crescermos e

segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e

seguirmos em frente.

Abastecimento do Brasil, a produção de leite deverá
crescer a uma taxa anual de 2,9% nos próximos 10

Agradeço também a todos os meus companheiros

anos.

de trabalho, que passam dias longe de suas casas e
de suas famílias dedicando-se para realizar o melhor

Os destaques também vão para os leilões

serviço e para atender todos os nossos clientes de

de equinos, com a maior média nacional de

forma única. Sem vocês não chegaríamos até aqui.

comercialização por animal e, junto aos leilões de

WWW.PROGRAMALEILOES.COM

seleção genética, deixaram sua marca no ano de

Obrigado,

2018.

Paulo Horto
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3º LEILÃO HARAS TARLIM ABRE TEMPORADA 2018
Remate marcado por ofertas inéditas e recorde de preço

O 3º Leilão Haras Tarlim abriu
a agenda de leilões presenciais
do ano, mostrando a força e o
comprometimento com a raça
Mangalarga.
O evento aconteceu na sede do
Haras, localizada em Jaguariúna-SP,
com uma estrutura especialmente
montada para o leilão, em meio às
baias dos animais, onde cerca de
400 convidados foram recebidos.
Casa cheia, expectativas a mil e
muitas novidades.
O leilão comercializou, ao todo, 27
lotes, entre eles coberturas, ventres,
embriões, doadoras e potras.
O promotor Fernando Tardioli
ressalta as perspectivas positivas
para o ano dos mangalarguistas.
“A gente tem a responsabilidade,
como já acontece todo ano, de
abrir o calendário, primeiro leilão
presencial da raça Mangalarga e
uma expectativa enorme pelo fato
de estarmos nos reencontrando.
Nós temos o privilégio de abrir
a temporada de leilões com
uma perspectiva positiva e
extremamente otimista”.

10
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No evento, a tarde ficou marcada pela venda de 50% da
atual 1ª Reservada Grande Campeã Nacional de Marcha,
GLAMUR RB. A filha de DELÍRIO RB em POESIA RB
foi arrematada por R$ 1.300.000,00, batendo recorde
de preço na raça ao ser arrematada pela Fazenda
Castanheiras, localizada no interior de São Paulo.
Outro momento muito esperado foi a oferta do clone
da PLATINA RB, doadora consagrada da raça. Além de
ser a primeira comercialização de um clone equino
gestado, a disputa foi acirrada. Quem levou a melhor
foi o criador Emiliano Abraão Sampaio Novais, de
Botucatu-SP. Dentro dos destaques, também figurou

“A gente tem a

a venda de 50% da potra Catedral da Tarlim, adquirida
pelo criador Vinicius João Cury.
Desde a primeira edição do remate, o Haras ACF, de
Antônio Carlos Ferreira, é convidado especial e fez
as honras ofertando muita genética, como a potra
IEMANJÁ ACF, filha de VERMITE ACF, um dos grandes
garanhões da raça. O remate foi do Haras Otnacer.

responsabilidade, como
já acontece todo o ano
de abrir o calendário,
primeiro leilão presencial
da raça Mangalarga e
uma expectativa enorme
pelo fato de estarmos nos
reencontrando. Nós temos
o privilégio de abrir a
temporada de leilões com
uma perspectiva positiva
extremamente otimista.”
Fernando Tardioli
Haras Tarlim

A média geral de animais foi de R$ 231.098,95, sucesso
total! O leilão que, neste ano, tinha como slogan “Leilão
com Coração” fez jus à escolha do lema, demonstrando
amizade e força da família mangalarguista.
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DIA DE CAMPO NAVIRAÍ 2018
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Dia de Campo apresenta um espetacular sistema de produção e recebe convidados

Mais de 600 criadores
movimentaram a Fazenda
Santa Marta, em Naviraí-MS,
para conhecerem o sistema de
produção integrado lavourapecuária.
O equilíbrio entre as duas
atividades gera um incremento
substancial no melhoramento
do rebanho, aumentando a
velocidade do ganho genético e
a taxa de desfrute da atividade
pecuária.
O dia foi repleto de palestras,
tour pela Fazenda e muito
aprendizado. O palestrante, Prof.
Titular de Agronomia da USP,
Moacyr Corsi, elogiou o trabalho da
Naviraí dizendo que “é admirável
a capacidade de inovação que o
Claudinho tem, ele sempre busca
inovação, questiona, procura ser
mais detalhista para absorver
cada informação e valoriza
as informações. E, neste caso,
ele está valorizando não só a
informação, mas toda a equipe,
que se sente cada vez mais
envolvida e integrada ao sistema”.
O evento também foi marcado
pela apresentação dos 70
reprodutores nascidos de FIV e
irmãos de Touros de Central, que
foram a leilão no dia 27 de março.

14 | Março • 2018
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“é admirável a
capacidade de inovação
que o Claudinho tem, ele
sempre busca inovação,
questiona, procura ser
mais detalhista para
absorver cada informação
e valoriza as informações.
E, neste caso, ele está
valorizando não só a
informação, mas toda
a equipe, que se sente
cada vez mais envolvida e
integrada ao sistema”.
Moacyr Corsi

Prof. Titular de Agronomia - USP
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23º LEILÃO VR TOCANTINS MARCA TRADIÇÃO
Oferta de mais de 100 reprodutores marcou a tarde do dia 24 de março

A 23º edição do Leilão VR Tocantins aconteceu mais uma
vez no Parque de Exposições de Araguaína-TO.
O Grupo VRJC, do pecuarista José Carlos Prata Cunha,
selecionou os melhores animais da safra 2016, ofertando
mais de 100 reprodutores Nelore PO, entre eles filhos
dos touros JABRIEL FIV DE NAVIRAÍ, CAMPEÃO DA MN,
MISSONI GUADALUPE e BITELO DA SS.
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Março • 2018 | 19

Annual Report

Com 104 anos de seleção, o Grupo VRJC trabalha com
muita dedicação no projeto pecuário no estado do
Tocantins. O primeiro remate do grupo aconteceu em
1995 e, desde então, vem fazendo parte do calendário
de leilões tradicionais.

“Estamos colocando à

“Estamos colocando à disposição do mercado os
melhores touros da safra 2016, além de fêmeas
Nelore PO e POI diferenciadas. Todos os animais são
rigidamente avaliados pela VRJC, com exames de
DNA. Os machos têm andrológico. Essa genética
diferenciada inclui filhos de touros provados, com a
assinatura de 104 anos de seleção do Grupo VRJC”,
afirma José Carlos.
O destaque da tarde foi a venda do touro filho do
JABRIEL, SENADOR EST. 2F, adquirido pela Fazenda
Santa Maria, em São Geraldo do Araguaia-PA, de
Antonio Pereira Dias. Ao todo, foram comercializados
mais de 100 lotes, com média geral de R$ 9 mil.
Herdeiro de um dos principais legados da pecuária
seletiva brasileira, José Carlos realizou mais um
grande remate, demonstrando compromisso com a
disseminação de uma genética comprovada.

20 | Março • 2018

disposição do mercado
os melhores touros da
safra 2016, além de
fêmeas Nelore PO e POI
diferenciadas. Todos os
animais são rigidamente
avaliados pela VRJC,
com exames de DNA. Os
machos têm andrológico.
Essa genética
diferenciada inclui filhos
de touros provados, com a
assinatura de 104 anos de
seleção do Grupo VRJC”.
José Carlos
Grupo VRJC
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14º LEILÃO DE PRODUÇÃO JOÃO ANDRADE
OFERTOU MAIS DE QUATRO MIL ANIMAIS

Annual Report

O leilão abriu o mês de abril no Mato Grosso

22 | Abril • 2018
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A cidade de Barra do Garças, no
Mato Grosso, foi palco da grande
oferta de João Andrade e seus
convidados.

Annual Report

O remate, que está na 14ª
edição, colocou à venda mais
de quatro mil animais, entre
machos e fêmeas para cria,
recria e engorda, entrando
para a lista dos grandes leilões
de 2018, com faturamento de
aproximadamente 5 milhões de
reais.

O estado do Mato Grosso
concentrou o maior rebanho
bovino do país em 2018,
segundo levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Ao todo, o estado representa
13,8% da produção nacional, e
o número de bovinos é de 29,7
milhões de cabeças de gado.
O sucesso do 14º Leilão de
Produção João Andrade e
Convidados é resultado de
um trabalho de dedicação
e compromisso com a
comercialização de animais
para corte. Além disso, confirma
que o segmento tem força para
que sejamos, como sempre, os
maiores produtores de carne do
mundo.
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qualidade
em quantidade

Seu investimento tem lucro na certa!
Acesse:

WWW.PROGRAMALEILOES.COM
confira nossa agenda
departamento técnico à sua disposição
• FLÁVIO (GORDO) - (43) 98802-1747
• CARLOTA - (67) 99883-0036
• FLAVINHO - (43) 98809-2286

• WILLIAM - (43) 98802-0413
• NILTON - (65) 98115-9007
• RODOLFO - (43) 98819-8813

• ARLEY - (43) 98811-0019
• ORLANDINHO - (43) 98802-2210

WWW.PROGRAMALEILOES.COM
/programaleiloes

BAIXE O APLICATIVO

/programaleiloes

43 3373-7077
65 3046-9350 (MT)

Annual Report

LEILÃO LONDRINA FEST REALIZA TERCEIRA EDIÇÃO
DE UMA VERDADEIRA FESTA NA CIDADE!
O remate ofertou desde animais elite à produção e recebeu criadores de todo o país

No dia 14 de abril, os criatórios
Agro Zoller, Nelore Kalunga, RS
Agropecuária e Nelore Arte Real
promoveram a terceira edição do
Leilão Londrina Fest, que acontece
sempre durante a Exposição de
Londrina-PR, uma das maiores feiras
de entretenimento, lazer, negócios e
que tem grande importância para o
agronegócio brasileiro.
Raphael Zoller, à frente da Agro
Zoller, falou sobre a alegria da
realização de mais uma edição
do leilão: “Mais um ano de
ExpoLondrina, terceiro ano de
Londrina Fest, cada vez mais
maduro e mais encorpado. Então,
em ritmo de festa, em clima de
harmonia e de seleção, nosso gado
está um show”.

28
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Este ano o remate veio em um novo
formato, dividido em três etapas.
Na primeira delas foram colocados à venda
mais de 20 lotes de Nelore Elite ofertando
prenhezes, bezerras e doadoras.

Na Etapa Genética, foram ofertados 40 lotes de
touros de repasse e fêmeas criadas a campo. Por fim,
a terceira, mas não menos importante, a Etapa de
Produção, com a venda de 150 fêmeas prenhas bem
avaliadas a campo.
Londrina Fest pelo terceiro ano promovendo uma festa
espetacular durante a ExpoLondrina!

“Mais um ano de

ExpoLondrina, terceiro
ano de Londrina Fest,
cada vez mais maduro e
mais encorpado. Então,
em ritmo de festa, em
clima de harmonia e de
seleção, nosso gado está
um show”.
Raphael Zoller
Agro Zoller
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17ª EDIÇÃO DO LEILÃO FAZENDA SANTA LUZIA
É SUCESSO ABSOLUTO

Annual Report

Leilão ocorreu no dia 28 de abril, na cidade de Passos-MG

O Grupo Cabo Verde é um dos maiores
produtores de leite do país e, no dia 28 de abril,
promoveu o 17º Leilão Fazenda Santa Luzia.

Também realizou mais dois leilões virtuais no
final de semana, o que possibilitou, ao todo, a
oferta de 500 animais.

32 | Abril • 2018
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Os convidados foram recepcionados na Fazenda
Santa Luzia, localizada em Passos-MG, primeira
propriedade do Grupo Cabo Verde e que, há mais de
70 anos, cumpre seu dever com a pecuária brasileira.
A Santa Luzia é uma empresa familiar, fundada por
José Coelho Vítor e considerada referência pelo setor
leiteiro.
“A perseverança é um quesito que sempre foi muito
forte na minha família. Nosso tripé sempre foi fé,
família e trabalho. Diversificamos nas atividades
agropecuárias, mas é no leite que está nosso
maior reconhecimento, pois o leilão também é um
instrumento para isso, já estamos na 17ª edição”
orgulha-se Maurício Coelho, promotor do evento.
O leilão ofertou vacas prenhes e paridas em lactação,
novilhas e bezerras Girolando ½ sangue, ¾ e ⅞ . Um
remate que entrou para a marca de grandes leilões do
ano de 2018, totalizando 277 animais comercializados
dia 28, com média de R$ 9.328,16.

“A perseverança é um

quesito que sempre foi
muito forte na minha
família. Nosso tripé
sempre foi fé, família e
trabalho. Diversificamos
nas atividades
agropecuárias, mas é
no leite que está nosso
maior reconhecimento,
pois o leilão também é um
instrumento para isso, já
estamos na 17ª edição”.

Valorizou-se mais a venda do lote quádruplo,
contendo BARONIA TORPEDO SANTA LUZIA,
HAPPY FIV AFTERSHOCK SANTA LUZIA, CRISTALINA
LOFFICIEL SANTA LUZIA e IRLENE FIV TOYOTA SANTA
LUZIA, pelo valor de R$ 50.400,00, arrematado por
Carlos Rogério Campos Lima.
A seriedade e a dedicação no segmento leiteiro são a
razão do sucesso do Grupo Cabo Verde, que faturou
mais de 2 milhões de reais na 17ª edição do Leilão
Fazenda Santa Luzia.

Maurício Coelho

Fazenda Santa Luzia
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LEILÃO ELO DE RAÇA COMPLETOU 28 ANOS
Remate teve faturamento acima dos 4 milhões e casa cheia, durante a Expozebu 2018

O leilão, promovido por 7
criatórios que são referências
nacionais na Raça Nelore –
Fazenda Mata Velha, Nelore
Di Genio, Carpa Serrana,
Agropecuária Vila dos Pinheiros,
HRO Empreendimentos, VRJC e
Fazenda Baluarte –, chegou a sua
28ª edição em grande estilo.
“O Elo de Raça tem toda uma
nostalgia e toda uma história e,
com certeza, vem fazendo dessa
Expozebu, como sempre faz, uma
Expozebu diferenciada, é um
grande leilão”, comenta Paulo
Horto.
Foram ofertados 27 lotes de
genética para bezerras de pista,
vacas para rebanho e doadoras
para venda de embriões.

36
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“O Elo de Raça tem

toda uma nostalgia
e toda uma história
e, com certeza, vem
fazendo dessa Expozebu,
como sempre faz, uma
Expozebu diferenciada, é
um grande leilão”.
Paulo Horto

Programa Leilões

O grande destaque do evento, muito comentado por
todos, foi a venda de 50% do grande raçador LANDAU
DA DI GENIO. Trata-se do melhor touro Nelore da
atualidade. Com apenas 5 anos, é recordista na venda
de sêmen da ABS Pecplan nos últimos 2 anos. A
disputa foi muito acirrada, mas o martelo bateu para o
“Tio” Amandio, como é carinhosamente chamado, da
Nelore Xuab, pelo valor de R$ 1.260.000,00.
A venda de 50% da BIG FLY JACURICY também foi
muito disputada e o remate foi da Nelore Gibertoni.
Em homenagem aos 80 anos do Registro
Genealógico da ABCZ VIATINA FIV DGF, uma
revelação do Elo de Raça foi escolhida para ser
o lote extra de número 80. Foi arrematada pela
Agropecuária Vila dos Pinheiros.
Mais uma vez, o Leilão Elo de Raça seguiu seu
propósito e ficou para a história da raça Nelore. A
média geral dos animais foi de R$ 255 mil. A receita
do sucesso é simples: grandes criatórios, ofertas
inigualáveis, dedicação e paixão pelo que se faz.
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29º LEILÃO NAVIRAÍ OFERTOU GENÉTICA INÉDITA
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O remate aconteceu durante a Expozebu 2018
e teve oferta inédita de novilhas super precoces

A Chácara Naviraí, localizada em
Uberaba-MG, foi palco de mais
uma edição do Leilão Naviraí, que
chegou a sua 29ª edição. O evento
acontece tradicionalmente
durante a Expozebu.
A apresentação dos animais
trouxe uma novidade nunca vista
em outro leilão: a transmissão
exclusiva pela Remate Web por
meio do aplicativo, site e suas
redes sociais, o que proporcionou
que vários usuários dessas
tecnologias tivessem acesso
simultâneo ao evento.
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O leilão ofertou 76 lotes de animais de
cocheiras e a campo de uma das genéticas
mais requisitadas do país. “Neste ano a
gente propôs trazer todo o nosso sistema
de produção para dentro de Uberaba,
então, no leilão de 2018, tivemos todas as
categorias de animais de produção da
Naviraí”, ressalta Cláudio Sabino Filho.
Na abertura do remate, foi feita uma linda
homenagem à dona Irene Bastos, pequena
produtora rural que foi personagem de
um vídeo institucional da Naviraí no ano
de 2018. A produtora ganhou de presente
um bezerro da seleção e as emoções não
puderam ser contidas.
Após a linda homenagem, as vendas se
iniciaram e os lances foram a mil.
O animal mais valorizado do leilão foi a
bezerra SAGARANA DE NAVIRAÍ, filha de
NAVIRAÍ POLO com ROLLI FIV NAVIRAÍ,
pelo valor de R$ 112.800,00, arrematada por
Marcos Rezende de Andrade.

“Neste ano a gente

propôs trazer todo o nosso
sistema de produção para
dentro de Uberaba, então,
no leilão de 2018, tivemos
todas as categorias de
animais de produção da
Naviraí”.

Parabéns a toda a equipe Naviraí, por
sempre trabalhar com excelência,
apresentando genética produtiva e de
resultados.

Cláudio Sabino Filho
Naviraí
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LEILÃO NOITE DO NELORE NACIONAL
COMEMORA 30 ANOS
Um dos mais antigos leilões da Expozebu aconteceu no dia 30 de abril
e reuniu comitivas de todo o país e da América Latina

Cláudia Tosta Junqueira e
Zamlutti Agropecuária estiveram
mais um ano à frente do Leilão
Noite do Nelore Nacional, que este
ano completou 30 anos, em que
foram comercializados grandes
doadoras, animais de pista,
touros renomados e bezerras
espetaculares.
“É muita felicidade poder estar
comemorando 30 anos de leilão.
Este leilão tem uma história
muito bonita e foi uma herança
do Sr. Lucio Costa”, relembra
Cláudia Tosta Junqueira.
Ao todo, foram ofertados 24 lotes
de animais dos promotores e
convidados.
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Outro destaque da noite e que, literalmente, é uma
grande estrela foi a venda da ESTRELA TE CTJ, da
família da matriarca JORDÂNIA II TE J. GALERA,
doadora que marcou história em sua geração. O remate
foi da nova nelorista Samai Idaló, da Nelore Idaló.

O grande destaque da noite foi a venda de 50% do
excepcional reprodutor MISTÉRIO FIV CASS, um filho do
KAYAK TE MAFRA e da FLAGRA TE SJ COCAL, que já foi
Grande Campeão Expo Campo Grande 2018 e Grande
Campeão Expo Londrina 2018.

O Noite do Nelore Nacional, comprovou por mais um
ano ser um dos destaques entre os leilões da Expozebu,
com média geral de R$ 114.372,41.

O touro foi comentado e aplaudido pelo Presidente da
ABCZ, Arnaldo Borges, e o remate foi da SPJ Serviços
Agropecuários e da Faz. São José da Bolívia, que
ficaram sócias de Roberto e Simone Bavaresco.

“É muita felicidade poder

estar comemorando 30
anos de leilão. Este leilão
que tem uma história muito
bonita e foi uma herança
do Sr. Lucio Costa”.
Cláudia Tosta Junqueira
Grupo NNN
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LEILÃO NOITE DA RAÇA OFERTOU
CAMPEÕES DA EXPOZEBU

Annual Report

O remate promovido pela EAO Agropecuária, Fazenda Guadalupe
e Fazenda do Sabiá superou expectativas

A agenda de leilões da Expozebu
é sempre muito aguardada por
todos os criadores e, logo quando
foi anunciado o leilão Noite da
Raça, as expectativas foram a mil,
já que os criatórios renomados
(EAO Agropecuária, Fazenda
Guadalupe e Fazenda do Sabiá)
não economizaram na oferta de
qualidade genética.

“Neste ano, nós resolvemos
juntar os esforços do EAO &
Guadalupe com os do Noite dos
Campeões e juntamos essas
três marcas importantes e já
consagradas na raça Nelore
em outros projetos, com um
novo leilão dentro da Expozebu.
Estamos muito felizes em fazer
esse movimento”, enfatiza Pedro
Novis, da Fazenda Guadalupe.

Tanto os promotores quanto
o convidado especial Nelore
Cristal e os demais convidados
mostraram a força da raça e o
comprometimento, ofertando
animais campeões durante a 84ª
Expozebu.
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O animal mais valorizado da noite foi a filha do BASCO
DA SM com a grande HAMINA FIV DA MV: BAMINA I FIV
EAO. O remate de 50% foi do Mauro Christianini pelo
valor de R$ 216.000,00.
Outro destaque do evento foi a prenhez da HAMINA
FIV DA MV com o TALENTO FIV DO BONY. A doadora
foi recorde de preço no Leilão Rima Weekend de 2013!
Quem adquiriu a prenhez foi a Agro Vila Real, por R$
177.600,00.
No total, foram ofertados 26 lotes entre animais de pista,
bezerras, doadoras e prenhezes, fechando uma média
de R$ 125.820,00.
O leilão só confirmou que a parceria desses grandes
criadores só poderia atingir um resultado: sucesso total!

“Neste ano, nós

resolvemos juntar os
esforços do EAO &
Guadalupe com os do
Noite dos Campeões
e juntamos essas três
marcas importantes
e já consagradas na
raça Nelore em outros
projetos, com um novo
leilão dentro da Expozebu.
Estamos muito felizes em
fazer esse movimento”.
Pedro Novis

Fazenda Guadalupe
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LEILÃO RAÇA FORTE EDIÇÃO ESPECIAL DE 5 ANOS
Remate realizou sua 5ª edição durante a 84ª Expozebu

O Leilão Raça Forte completou
cinco anos em 2018 com a
oferta de 25 animais de altíssima
qualidade genética.
Os promotores Agropecuária
Mafra, Nelore Gibertoni,
Agropecuária 2L e Nelore
Ourofino, além dos convidados,
trouxeram excelentes animais
prontos para as pistas.
Em 2018, o leilão ganhou novo
local. A Chácara Mafra é a nova
casa do evento e deslumbrou os
olhares de todos que chegavam
ao local.
A nova casa trouxe mais gás para
aquela que seria uma grande
noite de negócios.
“Realmente é um ano muito
especial para a gente, 5 anos de
Leilão Raça Forte, e esta nova
casa está trazendo um ar muito
legal. É o primeiro evento que
realizamos aqui na chácara e
está com uma energia muito
positiva”, ressalta Carlos Mafra
Junior, da Mafra Agropecuária.
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O grande destaque da noite foi a venda de 50% de
uma das grandes doadoras da atualidade, MOGIANA
FIV JACURICY, arrematada pela Expert Agropecuária
pelo valor de R$ 340.800,00. Outro destaque também
ofertado em 50% foi a especial TIETA DA MUNDIAL, da
família da grande FLAGRA.

Annual Report

TIETA foi Grande Campeã Progênie Jovem de Mãe da
Expoinel Minas 2018, o remate foi da Nelore Serilon. O
remate obteve média geral de R$ 178.117,82.
Casa nova, com o mesmo sucesso de todos os anos!

“Realmente é um ano

muito especial para a
gente, 5 anos de Leilão
Raça Forte, e esta nova
casa está trazendo um ar
muito legal. É o primeiro
evento que realizamos
aqui na chácara e está
com uma energia muito
positiva”.
Carlos Mafra Junior
Mafra Agropecuária
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SENEPOL 3G WEEKEND COMPLETA
5 ANOS EM GRANDE ESTILO

Annual Report

O remate comandado pela família Garcia é um dos maiores da raça
Senepol, com oferta completa em quatro dias de evento

Os ensinamentos e os princípios foram passados de
geração para geração. A união e a dedicação pelo
trabalho de melhoramento genético são nítidas na
família Garcia. Todos trabalham no agronegócio, seja
na agricultura – com o plantio de cana-de-açúcar –
ou na pecuária seletiva – com a criação de animais
das raças Senepol e Quarto de Milha –. Com quase 10
anos de seleção, a marca 3G apresenta animais com
avaliações e resultados comprovados.
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Há cinco anos, a primeira edição do Senepol 3G
Weekend acontecia, iniciando uma história de
grandes marcas. O crescimento do evento ano a ano
é impressionante, como relembra Neto Garcia: “Nós
começamos com dois dias de evento e, com toda a
estrutura, o Weekend foi crescendo e se tornou um
evento de quatro dias e de referência da raça”.
Neste ano, os leilões aconteceram nos dias 23, 24, 25
e 26 de maio, na Fazenda Santa Inês, em Barretos-SP.
Na quarta-feira, 23, o Leilão Reprodutores Senepol
3G trouxe 70 touros Senepol, além de animais de
produção, seguidos da oferta de embriões de grandes
doadoras renomadas no plantel 3G. O grande leilão foi
na sexta-feira, 25, com o Leilão Estrelas do Senepol 3G.

“Nós começamos com

dois dias de evento e,
com toda a estrutura, o
Weekend foi crescendo
e se tornou um evento
de quatro dias e de
referência da raça”.
Neto Garcia
Senepol 3G

No sábado, 26, foi feita a oferta de Cavalos Quarto
de Milha.
O evento também foi palco do Encontro das
Mulheres do Senepol. O grupo surgiu há 4
anos, com iniciativa de Vilma Garcia diante da
necessidade de as esposas, as filhas e as netas
dos criadores de Senepol aprenderem mais
sobre os animais e sobre a criação. O palestrante
Maurício de Palma Nogueira, da Agroconsult,
falou sobre os cenários e sobre as tendências
para a pecuária brasileira.
Mais uma vez a família 3G fez história na raça
Senepol, com um final de semana inesquecível.
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LEILÕES RIMA WEEKEND 2018 MOSTRAM UNIÃO
E FORÇA DA RAÇA NELORE
O evento que ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de maio superou todas as expectativas

Rima Weekend: quando falamos
desse evento, já sabemos que vem
coisa grande por aí. A edição de 2018
foi um tanto quanto desafiadora,
mas, como sempre, teve resultados
surpreendentes. Em meio à greve
de caminhoneiros e à crise de
abastecimento, foi necessário
montar uma verdadeira Operação
de Guerra, mas, em momento
algum, pensou-se em desistir.
Ricardo e Bruno Vicintin cumpriram
com a palavra e promoveram um
evento épico, com grandes animais,
convidados especiais e genética
diferenciada. “7ª edição e parece
que foi ontem a primeira. Pode
parecer clichê, mas acredito que,
tanto em gado quanto em cavalo,
é o ano dos melhores animais
do Rima Weekend, e é verdade",
afirma Bruno Vicintin, da Rima
Agropecuária.
A sequência de remates teve
início com a venda de prenhezes e
bezerras no Rima Super Embryo. O
lote mais valorizado foi o da bezerra
SÍRIA CRISTAL, uma verdadeira
joia de extrema raridade, filha
da grande PARLA FIV AJJ com o
BIG BEN DA SN. Foi adquirida em
50% pelo Nelore Fênix, que ficou
sócio da Nelore Cristal e da Ageo
Agropecuária.
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No sábado, a oferta foi de animais de
pista, de doadoras e do reprodutor
RIMA FIV MAGISTRADO, o grande
destaque da tarde. O touro foi
Reservado Campeão da Expozebu
2018, e o remate de 75% foi do
condomínio de Xuab Agropecuária,
CRL Agropecuária, Nelore Macabu e
Jair de Paula.
O cantor Gusttavo Lima prestigiou
pessoalmente o evento e fez sua
estreia no time de neloristas,
arrematando um lote de prenhezes
da genética BÉLGICA I PO DA NI e
garantindo (em sociedade da Nelore
Cristal e dos Supermercados BH)
50% da bezerra CMF JOIA RARA, do
criatório do também cantor Fabiano
Menotti. Que time, não?
Ainda no sábado, tivemos as ofertas
de animais Mangalarga Marchador,
Pampas, Jumentos Pêgas e Mulas,
no leilão Equus Superior Auction,
que, assim como o Nelore, deixaram
os convidados encantados.
No domingo, animais que
representam a evolução da raça
Nelore entraram em pista no Rima
Super Evolution para fechar com
chave de ouro o evento. O final de
semana Rima foi mais uma vez
inesquecível, e os momentos ficarão
guardados para sempre em nossas
memórias. Nos três dias de evento,
foram ofertados mais de 120 lotes e
houve um crescimento de 25% em
relação ao ano anterior, com um
faturamento total que ultrapassa a
faixa de 10 milhões de reais.

“7ª edição e parece que

foi ontem a primeira.
Pode parecer clichê, mas
acredito que, tanto em
gado quanto em cavalo,
é o ano dos melhores
animais do Rima
Weekend, e é verdade”.
Bruno Vicintin

Rima Agropecuária

Com certeza, um fim de semana
espetacular!
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4º ENCONTRO VILA REAL, LEILÃO EM GRANDE ESTILO
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Oferta completa de animais Elite, prenhezes e genética Vila Real
fizeram mais um final de semana inesquecível para os neloristas

O aniversário de 50 anos de
Mauricio Ianni não poderia ter
sido comemorado de forma mais
adequada. Reunião de amigos,
música boa e grandes negócios.
A festa começou na quinta-feira, 31
de maio, com o tradicional jogo de
truco valendo uma prenhez. O clima
agradável já esquentava os recémchegados para o final de semana de
remates.
"O 4º Encontro Vila Real demonstra
nossa superação. Temos a certeza
de estar ofertando o que há de
melhor", orgulha-se Mauricio Ianni,
da Agro Vila Real.
Na noite de sexta-feira, 1º de junho,
a oferta foi de prenhezes e bezerras
Vila Real. Antes da festa, vem a
rodada de negócios. O destaque
da noite foi a venda da prenhez da
grande JAMAYA DA DI GENIO.
O cantor Daniel não segurou os
ânimos e, contagiado pela boa
energia, entrou para a família
nelorista, arrematando o lote junto à
Faz. GCSJ. Seja bem-vindo ao time,
Daniel!
Entre as bezerras, o destaque
foi para a princesa da Vila Real,
MAJDAH FIV VRI VILA REAL, um
ícone que entrou até com uma
coroa a fim de representar
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sua realeza. O remate foi de Caio
Barra.

Annual Report

A primeira noite depois de um show
de leilão não poderia ter terminado
melhor, com o show do mais novo
nelorista: o cantor Daniel.
Já no sábado, o leilão foi dividido em
duas etapas, iniciando com a oferta
de animais Elite e seguindo com a
genética Vila Real. O destaque da
tarde foi a venda da linda bezerra
apartada do time de pista da Agro
Vila Real, JHADAH FIV VRI VILA
REAL, neta da matriarca HEMATITA
DA HRO. Foi adquirida por Francisco
Colavite, mais um novo integrante
da família nelorista e que inicia com
pé direito, ficando sócio de Mauricio
Ianni.
No total, os dois dias de leilão Vila
Real atingiram a casa dos 3 milhões
de reais de faturamento total,
mostrando mais uma vez que o
comprometimento e a paixão na
seleção vêm atrelados ao SUCESSO!
Parabéns, Maurício Ianni, pela dupla
comemoração!

“O 4º Encontro Vila

Real demonstra nossa
superação. Temos a
certeza de estar ofertando
o que há de melhor.”
Mauricio Ianni
Agro Vila Real
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FAZENDA DO SABIÁ CHEGA AOS 50 ANOS DE
SELEÇÃO – UM VERDADEIRO JUBILEU DE OURO
Remate de comemoração ofertou animais ícones em um grande final de semana

A Fazenda do Sabiá já impressiona
naturalmente pela belíssima
paisagem, e está situada no
município de Capitólio-MG.
Em comemoração aos 50 anos de
seleção, nos dias 08 e 09 de junho,
essa bela paisagem foi realçada
ainda mais com a oferta especial de
animais.
Como todos comentavam no
evento, ofertas como essas
acontecem de 50 em 50 anos.
“Tenho um sentimento muito forte
e profundo de dever cumprido e, ao
mesmo tempo, tenho uma meta a
cumprir. A responsabilidade de ter
50 anos trabalhando e melhorando
a raça Nelore e contribuindo para
a pecuária nacional é muito forte.
Nessa trajetória, nós fizemos
grandes amigos, e estar aqui na
minha casa recebendo-os nesta
data tão especial é gratificante”,
afirma Beto Mendes que, ao lado
do pai, comanda hoje a Fazenda do
Sabiá.
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Os convidados foram recebidos
com um jantar íntimo para os
amigos neloristas na sede da
fazenda. Como todo apaixonado
por aquilo que faz, o jantar
também teve venda de prenhezes
especiais e selecionadas, as quais
representavam o cinquentenário
do criatório.

Annual Report

Foram três prenhezes históricas da
raça Nelore: PRADA TE DA SABIÁ,
TAJAYAMA TN 2 DA PALMA e
BETINA TN V APAN.

A festa continuou com um jantar
primoroso, música agradável e
muita festa, o que já dava o tom de
como seria o clima para o sábado de
remate.
No leilão, no sábado, o destaque
foi a venda da Bezerra de apenas 2
meses, BMW FIV DA SABIÁ, filha da
grande PRADA com o KAYAK. Beto
Mendes nos disse em entrevista que
“uma bezerra dessa só se faz daqui a
50 anos”.
A disputa foi acirrada e quem levou
o remate foi a Nelore Serilon. A
etapa genética ofertou mais de 100
fêmeas, que representam a grande
genética do criatório.
O Leilão da Fazenda do Sabiá 2018,
em comemoração ao jubileu de
ouro, teve faturamento acima dos
2 milhões de reais e muita história
para contar. É um “daqueles”
eventos que guardamos para
sempre na memória.
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“Tenho um sentimento

muito forte e profundo
de dever cumprido e, ao
mesmo tempo, tenho
uma meta a cumprir. A
responsabilidade de ter
50 anos trabalhando e
melhorando a raça Nelore
e contribuindo para a
pecuária nacional é muito
forte. Nessa trajetória,
nós fizemos grandes
amigos, e estar aqui na
minha casa recebendo-os
nesta data tão especial é
gratificante”.
Beto Mendes

Fazenda do Sabiá
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LEILÃO BRAHMAN PORTOBELLO: SELEÇÃO OFERTA
REMATE EXCLUSIVO NO RIO DE JANEIRO
O remate aconteceu no luxuoso Portobello Resort & Safari,
em uma das mais belas praias do país

Há mais de 15 anos, a seleção
Brahman Portobello produz
animais que simbolizam o
melhoramento genético e está
entre os principais nomes de raças
do país.
Diante do lindo cenário do
Portobello Resort e Safári,
localizado em MangaratibaRJ, o empresário Carlos Borges
promoveu o Leilão Brahman
Portobello, que aconteceu nos
dias 15 e 16 de junho e reuniu
amigos e criadores para um leilão
com os melhores animais do
criatório.

“Esse é um leilão que mistura o
gado de campo com o gado de
Elite, são mais de 150 unidades
entre touros, novilhas e gado de
cabeceira. Estamos colocando
aqui o que há de melhor”,
comenta Carlos Borges.
Na noite do dia 15 de junho, foram
ofertados oito lotes de embriões
de grandes doadoras do plantel. As
vendas esquentaram o clima para
o remate da tarde do dia 16.
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O Brasil comemorava a abertura da Copa do Mundo
de Futebol e o criatório Brahman Portobello fez muitos
golaços em seu remate, que comercializou 87 lotes
altamente selecionados, tanto em genética quanto em
morfologia.
Um dos grandes destaques foi a venda de 50% da
Grande Campeã Nacional ExpoBrahman 2015, MISS
2106 Portobello, arrematada pelo Brahman Casa
Branca. Outro grande destaque foi a comercialização
da Campeã Bezerra Expozebu 2018, um dos melhores
animais já criados pela seleção Brahman Portobello, o
remate de 50% foi da Fazenda Entre Rios.
O Leilão Brahman Portobello 2018 teve crescimento de
26,7% em relação à última edição, realizada em 2016, um
verdadeiro sucesso.
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“Esse é um leilão que

mistura o gado de campo
com o gado de Elite, são
mais de 150 unidades
entre touros, novilhas
e gado de cabeceira.
Estamos colocando aqui o
que há de melhor”.
Carlos Borges

Brahman Portobello
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MEGALEITE 2018 REALIZA GRANDES
NEGÓCIOS NA CAPITAL MINEIRA

Annual Report

Milhares de pessoas visitaram a exposição, inclusive comitivas estrangeiras

A 15ª edição da Megaleite aconteceu entre os dias 20 e 23 de junho
de 2018, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte-MG. A feira,
voltada totalmente para o rebanho leiteiro nacional, recebeu 52 mil
pessoas, e a mostra de animais contou com 1.984 exemplares das
raças Girolando, Gir Leiteiro, Holandês, Jersey, Pardo-Suíço, Guzerá
e o cruzamento Guzolando.

A exposição também recebeu mais de 300 visitantes de países
vizinhos, como Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala,
México, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela.
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A Programa Leilões realizou oito leilões durante a
Megaleite, sendo eles: 12º Leilão Gir Leiteiro Reserva
Especial e Orgulho de Minas, Leilão Agronegócio 2B e
Fazenda Brasília (este último comercializou o animal mais
caro da feira, a OVAÇÃO FIV BRASÍLIA, adquirida por Diego
Henrique Lima, o qual ficou sócio da Agronegócio 2B).
Esses eventos foram seguidos dos leilões Elo de Minas,
6º Leilão Divas do Girolando, Leilão Gir Leiteiro Fazenda
Brasília, Leilão Mega Genética, o Leilão Fabuloso Gir

“Foi excelente, nós

Leiteiro. O touro MAGNÍFICO Girolando Meio Sangue
foi destaque de comercialização, faturando R$
1.027.500,00. E, para finalizar, houve o 1º Leilão Virtual
Núcleo Girolando das Gerais.
Desses leilões, a Remate Web transmitiu os leilões
12º Gir Leiteiro Reserva Especial e Orgulho de Minas,
o Mega Genética e o Elo de Minas. O canal de
transmissão é muito elogiado pelos criadores das
raças leiteiras, como afirma Jordani Silva, Diretor da
Fazenda Calciolândia: “Foi excelente, nós estamos
muito satisfeitos. Muitos clientes acompanharam
o leilão e fizeram ótimos investimentos. Em 2019
nossa transmissão será novamente via Remate
Web”.

estamos muito
satisfeitos. Muitos
clientes acompanharam
o leilão e fizeram ótimos
investimentos. Em 2019
nossa transmissão será
novamente via Remate
Web”.
Jordani Silva

Fazenda Calciolândia

Ao todo, os remates movimentaram R$ 4.800.000,00
e fizeram parte do crescimento expressivo da raça
leiteira no ano de 2018.
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AGENDE
SEU LEILÃO
2019

• SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA
• ALTO CONHECIMENTO TÉCNICO DA EQUIPE
• RELACIONAMENTO NA ÁREA LEITEIRA

CONTE COM OS
50 ANOS
DE EXPERIÊNCIA
E REALIZE SEU
LEILÃO NA
PROGRAMA LEILÕES

• PLATAFORMAS ONLINE COM
PRÉ-LANCE, TRANSMISSÃO E PAGAMENTO
• MESA OPERADORA ESPECIALIZADA
• MAIS RENTABILIDADE E VALORIZAÇÃO NA
COMERCIALIZAÇÃO DOS ANIMAIS

A PROGRAMA LEILÕES TEM A MAIOR MÉDIA NACIONAL
DE COMERCIALIZAÇÃO EM 2018 POR ANIMAL :

SINDI: R$ 19.816,39
GIR LEITEIRO: R$ 20.242,46

+

70 REMATES

POR ANO NO SEGMENTO

LEITEIRO!

10.123
ANIMAIS

COMERCIALIZADOS

HOLANDÊS: R$ 12.225,87
GIROLANDO / ELITE: R$ 11.889,34
GIROLANDO / PRODUÇÃO: R$ 6.528,36

43 3373-7077
WWW.PROGRAMALEILOES.COM

/programaleiloes
/programaleiloes
BAIXE OS NOVOS APLICATIVOS
PROGRAMA LEILÕES E REMATE WEB

Equipe técnica à disposição:
William (43) 98802-0413
Arley (43) 98811-0019
Herman (43) 99123-5738
Paulo (11) 99656-1820
Katy (11) 98349-1820
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LEILÃO HRO EXPERIENCE 2018 FAZ HISTÓRIA
EM FAMÍLIA NELORISTA
A edição de 2018 ofertou prenhezes, grandes animais de pista,
doadoras consagradas e etapa genética comprovada

O slogan já dizia tudo: Leilão HRO
Experience 2018. A experiência
de prestigiar um leilão da HRO
Agropecuária é verdadeiramente
única.
Os convidados que chegavam
ao aeroporto da fazenda eram
recebidos um a um pelos anfitriões
Hélio e Luciana, com muita alegria e
entusiasmo. O que não foi diferente
na hora do leilão, o qual foi um
verdadeiro espetáculo.
O evento aconteceu em dois
dias e teve início com a venda de
prenhezes. Grandes exemplares do
Nelore estavam no tatersal, PARLA,
IZABELLA, FLAGRA, PRADA e uma
bezerra que chamou a atenção de
todos, BALADA FIV HRO, a melhor
bezerra da FLAGRA nascida nas
cocheiras da HRO.
O remate de 50% dessa preciosidade
foi de Mauro Christianini, ficando
sócio do anfitrião.
Sobre a venda, Hélio de Oliveira
comemorou no dia seguinte:
“Ontem nós fizemos uma grande
venda da espetacular BALADA,
uma filha da FLAGRA. Conseguimos
um super sócio nela, que é o Mauro,
estamos muito felizes”.
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Além dos animais, o show de luzes e a música boa
também marcaram presença na noite.
O segundo dia começou com a oferta única de animais
Elite. E que oferta! O grande destaque foi a venda
de 100% da genética da Bi Grande Campeã Nacional
PARLA FIV AJJ. A disputa foi inesquecível. Houve toda
a encenação do tema da série espanhola “La Casa de
Papel”, da Netflix, que contou com chuva de dinheiro
cenográfico e até personagens fantasiados deram o

“Ontem nós fizemos

tom do momento e abrilhantaram o recinto.
Apesar de toda a encenação, a disputa foi séria
e acirrada, sendo o grande comprador a RS
Agropecuária, de Roberto e Simone Bavaresco, que
arrematou o tão disputado lote pelo valor de
R$ 2.040.000,00.

uma grande venda da
espetacular Balada,
uma filha da Flagra.
Conseguimos um super
sócio nela, que é o
Mauro, estamos muito
felizes”.
Hélio de Oliveira
HRO

Mas, a tarde não foi somente da PARLA. Outro
grande destaque foi a venda de um pacote com dez
prenhezes de filhas da FLAGRA TE SJ COCAL, cada
uma com acasalamento diferente. O remate foi da
Xuab Agropecuária.
O HRO Experience terminou com a oferta de vacas
paridas e novilhas na etapa genética.
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5º MEGA EVENTO EAO CRESCE 24% E
COMERCIALIZA MAIS DE 2 MIL ANIMAIS

Annual Report

O crescimento é resultado de uma pecuária séria,
que busca os lucros do rebanho

Mais uma vez, a Fazenda Baviera, localizada
em Itagibá, interior da Bahia, foi palco do 5º
Mega Evento EAO. Nessa última edição, que
aconteceu nos dias 21 e 22 de julho, foram
comercializados mais de 2 mil animais em
dois dias de leilão.
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Em seus 25 anos de seleção, a agropecuária
é reconhecida nacionalmente pelo
comprometimento em suas ações, o que torna o
evento grandioso em todos os sentidos, desde a
organização, a oferta, até a qualidade dos animais.

Annual Report

O remate já vem há muitos anos na liderança dos
principais eventos da pecuária nacional e mostrou
que, nessa edição, não seria diferente, alcançando
crescimento de 24% em relação ao ano anterior.
“Nosso projeto é vender semente melhoradora,
que trará produtividade e rentabilidade aos
nossos clientes”, ressalta o gerente da EAO
Agropecuária, Maurício Filho. O evento foi
idealizado para atender todos os perfis de
criadores, desde o pecuarista que está iniciando
na atividade até os grandes projetos de pecuária,
resultando em uma oferta muito prestigiada por
pecuaristas de todo o território nacional.
No sábado, primeiro dia de comercialização,
o leilão começou com a venda de bezerros de
corte, seguido pela de touros da safra 2016, todos
avaliados pelo PMGZ, ANCP e avaliações intra
rebanho, como a AVAL Consultoria. A média de
touros individuais chegou aos R$ 33 mil, além
dos tradicionais mega lotes de touros. O sábado
fechou com média geral de R$ 11,5 mil.

“Nosso projeto é vender
semente melhoradora,
que trará produtividade e
rentabilidade aos nossos
clientes”.
Maurício Filho

Gerente da EAO Agropecuária

O evento teve início, no domingo, com a
comercialização de bezerras e bezerros de corte,
seguida da comercialização de 250 fêmeas
Nelore P.O., entre doadoras, novilhas precoces e
superprecoces. A média da comercialização das
fêmeas foi de R$ 15,5 mil. Para finalizar a rodada
de remate EAO, foram ofertados Touros Red
Brahman, com média de R$ 11,7 mil.
Como todas as edições do Mega Evento EAO, o
sucesso também foi Mega!

90 | Julho • 2018

Julho • 2018 | 91

Annual Report

65º LEILÃO NELORE MOCHO CV
CRESCE A TODO VAPOR
Compradores de todo o território nacional prestigiaram por
mais um ano o tradicional evento

A Fazenda São José, localizada em
Paulínia-SP, foi palco do 65º Leilão
Nelore Mocho CV. O remate ofertou
351 animais, entre novilhas, vacas
paridas e também reprodutores P.O.,
filhos dos principais reprodutores da
atualidade, mochos com linhagens
Colonial, Lemgruber, IZ, Genética
Aditiva e CV.
Sob o comando de Carlos Viacava,
o criatório é nacionalmente
reconhecido, o que faz com que
convidados e compradores venham
de todas as regiões do país, como
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,
Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul,
Pará, Mato Grosso, Rio Grande do
Norte, Minas Gerais, Acre e Roraima.
“Em nossa seleção, buscamos
animais férteis, precoces, de
boa habilidade materna para
desmamar bezerros pesados e de
ciclo curto, como exige a pecuária
moderna”, destaca Carlos Viacava.
O destaque da tarde foi a venda
de 50% do reprodutor CUDDY DE
CV, contratado pela Alta Genétics e
adquirido por José Ricardo Sacchi.
A média geral da venda de touros
P.O. teve crescimento de 7,5% em
relação ao ano passado, chegando
aos R$ 8.113,70. O remate teve
faturamento total acima dos 2
milhões de reais.
94
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“Em nossa seleção,

buscamos animais
férteis, precoces, de boa
habilidade materna
para desmamar
bezerros pesados e de
ciclo curto, como exige a
pecuária moderna”.
Carlos Viacava
Nelore CV
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GENÉTICA ADITIVA INICIA MÊS DE AGOSTO
COM MEGA LEILÃO

Annual Report

Mega Touros Genética Aditiva ofertou mais de 300 touros em sua 15ª edição

Uma das maiores ofertas de touros do ano de
2018. Assim lembramos, gratos pela realização do
15º Mega Touros Genética Aditiva e Convidados. O
remate aconteceu na capital sul-mato-grossense
no recinto Terra Nova Eventos.

Apesar do dia chuvoso, a água que caía trouxe
sorte para os negócios.
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Foram ofertados mais de 300 touros
Nelore com RGD e avaliados TOP
0,1% pela ANCP. O trabalho realizado
pela Genética Aditiva é referência
nacional. Atualmente, o criatório é o
maior vendedor de sêmen do país. Não
poderíamos esperar menos do que
sucesso garantido nas vendas desse
leilão.
“Nós ficamos muito felizes com a
reação dos clientes ao ver o gado. É o
primeiro leilão nosso que todo o gado
está com registro em definitivo na
ABCZ, então um evento chancelado
pela Expogenética”, diz Eduardo
Coelho, que está à frente da Genética
Aditiva.
O grande destaque da tarde foi a
venda de 50% do touro de central REM
FORMOSO, filho do REM ARMADOR
e REM RICKET. O reprodutor é
contratado pela Alta Genétics e foi
arrematado por Marcos Antônio
Tozzatti e Alcino Scareli, no valor de
R$ 246.000,00. Outro destaque foi o
touro de central REM FORRO, também
contratado pela Alta Genétics. A
venda de 50% foi para M&R Barrozo
Agropecuária, por R$ 120.000,00.
O Mega Touros Genética Aditiva 2018
obteve média de R$ 15.000,00
e faturamento acima dos
R$ 4.500.000,00.
Um leilão digno de quem trabalha
com responsabilidade e compromisso
com o melhoramento genético!
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“Nós ficamos muito

felizes com a reação
dos clientes ao ver
o gado. É o primeiro
leilão nosso que todo
o gado está com
registro em definitivo
na ABCZ, então um
evento chancelado pela
Expogenética”.
Eduardo Coelho

Genética Aditiva
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GRUPO TERRA GRANDE OFERTOU 500 TOUROS
EM SUA 27ª EDIÇÃO DO LEILÃO
O remate aconteceu no Pará e estavam presentes pecuaristas de todo o Brasil

O 27º Touros Grupo Terra Grande
aconteceu no dia 05 de agosto, em
Paraíso do Tocantins, no Pará, e foi o
leilão de maior venda de touros do
grupo no ano de 2018, ofertando 500
touros melhorados com a tradição
de uma grande marca, em 218 lotes.
O remate teve início às 10 horas da
manhã. O dia passou rápido com
a chuva de lances e com a grande
quantidade de animais vendidos.
O interesse foi tanto, que o leilão foi
terminar aproximadamente à 1 hora
da manhã da segunda-feira, dia 6 de
agosto. Era mesmo para ficar para
história do Grupo Terra Grande.
André Curado falou do compromisso
com o comprador do Grupo Terra
Grande: “Nós queremos entregar
um touro melhorador, que irá
promover ganho nas propriedades
em que ele será introduzido, então
a satisfação do cliente que vem
investir conosco, confiando nas
informações que nós entregamos
a ele, é para nós uma grande
responsabilidade”.
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O destaque foi a venda do lote 1000, VBAB3214,
touro de 59 meses, TOP 0,5% e pesando mais
de mil quilos, adquirido por Alvaro Domingos
Malzoni.

Annual Report

Outro destaque da tarde foi a venda do lote
quádruplo de touros geração 2015, arrematado
por Antônio Carlos Soares Correa.
Os animais ofertados são avaliados pelo
Geneplus Embrapa e são filhos de grandes
genearcas da raça Nelore.
A média geral foi de R$ 9.277,73. Então ficou
evidente, mais uma vez, a solidez de uma
grande marca no mercado da pecuária
brasileira, o Grupo Terra Grande.

“Nós queremos entregar

um touro melhorador,
que irá promover ganho
nas propriedades em
que ele será introduzido,
então a satisfação do
cliente que vem investir
conosco, confiando
nas informações que
nós entregamos a ele,
é para nós uma grande
responsabilidade”.
André Curado

Grupo Terra Grande
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Pecuária forte
se constrói com

touros melhoradores
você produtor de touros, faça

parte desse time vencedor
vantagens
ao comprador

NELORE
NELORE MOCHO
NELORE PINTADO
GUZERÁ
ANGUS
BRANGUS
BRAFORD
HEREFORD
BRAHMAN
GIR
SINDI
SENEPOL
TABAPUÃ

COMPRa parcelada
FRETE FACILITADO
melhor custo-benefício
EQUIPE TÉCNICA capacitada
pré-lances pelo site

departamento técnico à sua disposição
• FLÁVIO (GORDO) - (43) 98802-1747
• CARLOTA - (67) 99883-0036
• FLAVINHO - (43) 98809-2286

43 3373-7077
65 3046-9350 (MT)

• WILLIAM - (43) 98802-0413
• NILTON - (65) 98115-9007
• RODOLFO - (43) 98819-8813

WWW.PROGRAMALEILOES.COM
/programaleiloes

/programaleiloes

BAIXE O APLICATIVO

• ARLEY - (43) 98811-0019
• ORLANDINHO - (43) 98802-2210

LEILOSHOPPING NELORE KALUNGA CHEGOU
À TERCEIRA EDIÇÃO E SURPREENDEU OS
INVESTIDORES DA RAÇA

Annual Report

O evento foi um sucesso, com qualidade e compromisso
na distribuição de genética melhoradora
O trabalho iniciado em 2001 com
Nelore e cavalos Crioulos tem
ganhado cada vez mais forma e
força na Nelore Kalunga. Sob o
comando de Paulo Garcia e sua
filha Ciça Garcia, o criatório tem
deixado o seu nome no trabalho
de melhoramento genético e é
referência no mercado.
A Nelore Kalunga realiza um
trabalho criterioso de produzir
animais melhoradores e contribui
para o crescimento do rebanho
nacional. “Isso é paixão. A Cecília
e o Fred, graças a Deus, estão
tocando o negócio de vento em
popa, estão felizes e eu estou
muito satisfeito com isso. É um
sucesso total”, afirma Paulo
Garcia com orgulho do caminho
que o criatório vem tomando.
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Pelo terceiro ano consecutivo, a Nelore
Kalunga realizou o Shopping Nelore
Kalunga durante a ExpoBauru 2018, entre os
dias 9 e 12 de agosto, com oferta de 23 lotes
de prenhezes, bezerras, doadoras e, neste
ano, o evento contou com uma novidade:
foram ofertados pacotes de sêmen dos
reprodutores Kalunga.
No dia 10, a Fazenda abriu as porteiras
para um leilão de cinco lotes especiais. Um
deles foi uma bezerra especial, a melhor da
safra 2018, VARUSA FIV DO KALUNGA, filha
do KAYAK TE MAFRA na VARUSA TE DA
BALUARTE TN2, que foi adquirida em 50%
pela Nelore Santa Irene. Além disso, houve
quatro lotes de prenhezes e aspiração.

O clima do remate era de festa
e confraternização. Como
já é de costume, a recepção
da família Garcia é sempre
calorosa e animada.
Convidados de todo o país
estiveram presentes e os que
não puderam comparecer
pessoalmente acompanharam
o evento pelas lentes da
Remate Web, que foi
responsável pela transmissão
do leilão.
Tudo resultou em mais um
grande evento do Nelore
nacional, com sucesso
absoluto.

“Isso é paixão. A Cecília

e o Fred, graças a Deus,
estão tocando o negócio
de vento em popa, estão
felizes e eu estou muito
satisfeito com isso. É um
sucesso total”.
Paulo Garcia

Nelore Kalunga
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HARAS MARMEN - 4ª EDIÇÃO DE REMATE
GENÉTICA 100% ARGENTINA
Leilão reuniu grandes criadores e jogadores de Polo

Há 4 anos realizando um remate
impecável, Marcelo Mendonça
realizou mais uma vez o Leilão
Haras Marmen, durante o
Campeonato Brasileiro de Polo,
que aconteceu no mais tradicional
clube de Polo do Brasil, o Helvetia
Polo Country Club, de IndaiatubaSP.
Seguindo a tradição, o leilão teve
início logo após a finalização
dos jogos do campeonato. Os
convidados foram recebidos com
uma deliciosa Parrilla Argentina
servida durante a apresentação
dos animais.
Ao todo, foram ofertados 41
animais, entre potras, potros e
garanhões do plantel que tem
genética 100% argentina. “O Polo é
uma paixão. Eu joguei polo e, em
2003, fiz uma primeira importação
para o jogo e pude comprovar a
qualidade dos animais. Em 2013,
voltei a comprar e investir nos
animais argentinos. No Polo você
vê o animal jogando e torce pelo
animal”, afirma Marcelo.
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O destaque do leilão foi a venda da potra MAR
MEN DARLIN, arrematada por R$ 86.800,00 pelo
condomínio feminino composto por Claudia
Tosta Junqueira, Vania Hungaro e Monica
Granieri.
Outro destaque foi a venda da MAR MEN
DALLAS, adquirida por Tiago Falcão Cunha.
O Haras Marmen é movido pela paixão de
Marcelo Mendonça e de seus filhos pelos animais,
e tudo o que é feito com paixão resulta em
sucesso.
O 4º Leilão Haras Marmen teve faturamento de
R$ 1.500.000,00 e deixou por mais um ano sua
marca entre os criadores de Cavalo de Polo.

“O Polo é uma paixão. Eu

joguei polo e, em 2003, fiz
uma primeira importação
para o jogo e pude
comprovar a qualidade
dos animais. Em 2013,
voltei a comprar e investir
nos animais argentinos.
No Polo você vê o animal
jogando e torce pelo
animal”.
Marcelo Mendonça
Haras Marmen

114 | Agosto • 2018

Agosto • 2018 | 115

MUTUM WEEKEND MOVIMENTA MERCADO
DE GIR E GIROLANDO

Annual Report

Léo Machado recebeu amigos e criadores em dupla de remates

A Fazenda Mutum abriu suas porteiras nos
dias 10 e 11 de agosto para a 6ª edição do
Mutum Weekend. A Fazenda é um dos
principais criatórios de Gir e Girolando do
Brasil, com a marca de ser a primeira fazenda
a ultrapassar os 50kg de leite em torneio
leiteiro.
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“O leilão está recheado de coisas
boas. Nós fizemos o esforço de
colocar os melhores animais que
estavam aqui disponíveis e fiquei
muito feliz de ver a qualidade
dos animais que os convidados
trouxeram”, comentou Léo
Machado, da Fazenda Mutum,
minutos antes do início do remate.
Já era esperado que seria um
grande leilão e, ao longo do final
de semana, isso só foi se
confirmando. A oferta de animais
da raça Gir marcou o primeiro dia
de remate.
Ao todo, foram 34 lotes de
bezerras, novilhas e prenhezes
criteriosamente selecionadas. O
destaque do dia foi a venda de 50%
da novilha PACÍFICA FIV F MUTUM,
adquirida por Ricardo Cordeiro
Qaddyr.

“O leilão está recheado
de coisas boas. Nós
fizemos o esforço de
colocar os melhores
animais que estavam
aqui disponíveis e fiquei
muito feliz de ver a
qualidade dos animais
que os convidados
trouxeram”.

Outra estrela foi a venda da
bezerra VEGAS FIV VILA RICA,
arrematada por Anderson Carlos
do Nascimento. O primeiro dia de
remate fechou com média geral
de R$ 33.030,91.
No segundo dia de evento, foram
ofertados 76 lotes de animais da
raça Gir Leiteiro e Girolando e um
lote especial de Quarto de Milha.
Entre as fêmeas comercializadas
o destaque foi para MELISA FIV F
MUTUM, arrematada pelo criador
Oscar Rodrigues Júnior.

A doadora é filha de RADAR DOS POÇÕES
na consagrada FÉCULA TE F MUTUM. A
égua Quarto de Milha, ANE POINT FCA,
também foi um dos destaques da tarde,
adquirida por Diego Henrique Lima. No
total, o 6º Mutum Weekend movimentou
mais de R$ 2 milhões.

Léo Machado

Fazenda Mutum

Um show de fim de semana!
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CARPA SERRANA CHEGA À 39ª EDIÇÃO
DE SEU LEILÃO ANUAL
Tradicionalismo e alta qualidade genética marcaram o evento

A 39ª edição do Leilão Anual Carpa
aconteceu, como de costume, no
Recinto de Leilões Carpa, em SerranaSP. Além de realizar mais uma edição
de seu tradicional leilão, a Carpa
Serrana também comemora, neste
ano, 47 anos de sua fundação. A
palavra que descreve toda a história
da Carpa é “tradicionalismo”.
O criatório é considerado um dos
melhores e de maior relevância
nacional. Foi a primeira empresa
no Brasil a realizar transferência de
embriões. Eduardo Biagi reafirma seu
empenho: “O compromisso com o
leilão vai fazendo com que a gente
capriche cada vez mais, o remate
realmente tem marcado grandes
sucessos e faz parte da vida da
empresa”.
O remate teve início às 13 horas e foi
dividido em duas etapas, iniciando
com a oferta de animais Elite,
criteriosamente selecionados pelo
promotor e seus convidados. Ao
todo, foram 22 lotes, entre prenhezes
e animais de pista. O destaque
do leilão foi a venda do pacote de
prenhezes com doadoras das famílias
MAHARASH I, ELEGANCE, ITÁLIA
IV, RYATNA e VALA. O remate foi do
Nelore Valônia. Outra estrela da tarde
foi a bezerra ELLENA FIV CARPA, neta
da grande IZABELLA FIV FORT VR,
arrematada por Nelore Lince e Canaã.
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Logo após a etapa Elite, seguiu-se a comercialização
de matrizes a campo, comercializando, nessa etapa, no
total, 118 animais.
O remate teve faturamento total acima de
R$ 1.000.000,00. Ofertou animais precoces e de alta
qualidade.
Parabéns, Carpa Serrana, pelo tradicionalismo,
pioneirismo e compromisso nesses 47 anos.

“O compromisso com o

leilão vai fazendo com
que a gente capriche
cada vez mais, o remate
realmente tem marcado
grandes sucessos e
faz parte da vida da
empresa”.
Eduardo Biagi
Carpa Serrana
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LEILÃO MEGATOUROS MATINHA ABRE A AGENDA DE
LEILÕES DA EXPOGENÉTICA 2018
Oferta de 500 touros abriu temporada da feira

A história do Rancho da Matinha
teve seu início em 1976 e, desde
então, o criatório vem deixando
sua marca no cenário da pecuária
brasileira.
Sob o comando de Luciano
Borges, o padrão Matinha tem
sido reconhecido pela tecnologia
e pela qualidade adotadas na
seleção genética, com animais
multiqualificados, super
precoces, eficiência alimentar,
ultrassonografia de carcaça,
buscando o que há para chegar
ao melhor resultado econômico.
No ano de 2018, o Megatouros
Matinha Expogenética aconteceu
como de costume, durante
a 11ª edição da feira, e abriu a
agenda de leilões da Programa
Leilões durante a Expogenética,
reunindo convidados de todo o
país.
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Neste ano, o leilão teve início mais cedo, às 10 horas da
manhã, e ofertou 500 touros. Garantia de oportunidade
na certa.
“Este é um ano muito especial para a gente, porque é
o primeiro ano que estamos vendendo uma safra com
um resultado significativo da seleção para eficiência
alimentar. Os touros que estamos oferecendo
consomem 20% menos do que a média de consumo
nacional. Por fim, já é uma qualificação que justifica o
pessoal vir aqui, podem não comprar, mas ficam com
vontade”, ressalta Luciano Borges.

“Este é um ano muito

especial para a gente,
porque é o primeiro ano
que estamos vendendo
uma safra com um
resultado significativo da
seleção para eficiência
alimentar. Os touros que
estamos oferecendo
consomem 20% menos do
que a média de consumo
nacional. Por fim, já é
uma qualificação que
justifica o pessoal vir aqui,
podem não comprar, mas
ficam com vontade”.
Luciano Borges

Rancho da Matinha

O grande destaque da tarde foi a venda do
touro de central BALBEC MAT, contratado pela
ABS PecPlan. O remate de 50% foi do grupo
Alcino Scareli, Nelore Novo, Fazenda Góes,
Fazenda Bom Futuro e ABS PecPlan. O leilão
também contou com a venda de mega lotes
com 16 reprodutores que fizeram o maior
sucesso!
O Megatouros Matinha 2018 teve faturamento
total acima dos R$ 5.500.000,00 e média geral
de R$ 12.079,33.
Megatouros Matinha iniciando em grande estilo
a Expogenética!
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FAZENDA ÁGUA FRIA REALIZA
GRANDE LEILÃO NO PARÁ
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O remate foi um dos maiores do estado e registrou crescimento

A tarde do dia 25 de agosto foi de grandes negócios
com o Leilão Nelore Água Fria, que aconteceu no espaço
Dantas Leilões, em Xinguara-PA. O tradicional remate,
comandado por João Guimarães, comercializou um total
de 400 animais, com características que definem bem
o DNA do grupo Água Fria: animais rústicos, avaliados e
adaptados, sendo a maior oferta de touros do estado do
Pará.
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Ao todo, foram 134 lotes de touros
com registro definitivo e avaliação
de carcaça pela Aval, ANCP e
PMGZ.
O lote mais valorizado da tarde
foi a venda de 50% do reprodutor
TITÂNIO DA ÁGUA FRIA. O
tourinho de 24 meses é filho
de REM USP em vaca BACKUP,
arrematado pelo valor de R$
90.000,00 pelo condomínio da
ABS PecPlan, Roberto Coelho e
Joaquim Gonçalves.
A edição de 2018 teve crescimento
de 2% em relação ao ano anterior,
além de maior quantidade de
animais ofertados e liquidez
total. O êxito do leilão se deu
pela qualidade do gado ofertado,
animais totalmente adaptados
à região, criados 100% a pasto.
“O sucesso do leilão só confirma
a aceitação do mercado em
relação aos nossos touros, animais
melhoradores com características
produtivas de alto desempenho”,
comemora João Guimarães.
O índice de compradores que
voltam a investir nos leilões do
Nelore Água Fria também é
expressivo, mais de 60% voltam a
investir nos leilões da Fazenda.

“O sucesso do leilão só

confirma a aceitação do
mercado em relação aos
nossos touros, animais
melhoradores com
características produtivas
de alto desempenho”.
João Guimarães
Nelore Água Fria

No total, o leilão comercializou
mais de 3 milhões de reais e teve
média geral de R$ 10.437,92. Um
remate de verdadeiro sucesso.
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NELORE VALÔNIA INAUGURA NOVO RECINTO
NO LEILÃO 2018

Annual Report

O tatersal foi inaugurado em homenagem ao patriarca da família Aguiar

Um remate de tirar o fôlego,
assim podemos descrever
o Leilão Valônia 2018. A
inauguração do Tatersal Amador
Aguiar, na Fazenda Valônia, foi
épica. O nome do recinto é uma
homenagem ao avô de João
Aguiar, Amador Aguiar.
Fundador do Banco Bradesco
e nome de grande relevância
para a pecuária nacional, pela
criação da ABS PecPlan e pelo
pioneirismo na inseminação
artificial.
O evento foi marcante para o
criatório, que, atualmente, é o
Melhor Criador e Expositor do
Ranking Paulista de Nelore. “Eu
consegui fazer essa equipe ao
longo desses 23 anos que estou
aqui e, também, a gente fica
satisfeito porque a minha família
acaba se envolvendo no negócio,
todos gostam do leilão, cada um
participa de algum detalhe e
isso faz a diferença”, conta João
Aguiar.

132 | Setembro • 2018

133

Annual Report

abriu o segundo dia de leilão, arrematada pela HRO
Agropecuária, a qual também terá seu nome gravado
no tatersal.

Na sexta-feira, dia 31 de agosto, logo após a cerimônia
de inauguração, teve início o leilão de prenhezes.
A noite foi de muita comemoração.

O grande destaque da tarde de sábado foi a venda
do fenômeno SHANKARA 4 FIV DO KALUNGA, sem
sombra de dúvidas a melhor bezerra dos últimos
tempos! A disputa foi intensa e emocionante, o remate
foi da Nelore Gibertoni, que ficou com 100% do animal.
Logo após a etapa Elite, foi a vez da comercialização de
touros, com um leilão democrático e inovador.

O primeiro lote a ser comercializado foi a bezerra de
apenas dois meses de idade. Melhor bezerra nascida
nas cocheiras da Valônia em 2018: CROÁCIA FIV DA
VALÔNIA, filha do KAYAK TE MAFRA x THALIA FIV
DA HRO. O remate foi da Nelore Kalunga, que terá
sua marca gravada no novo tatersal da Fazenda

No total, o Leilão Valônia faturou mais de
R$ 3.000.000,00. Seguindo a trajetória de Amador
Aguiar, o leilão Nelore Valônia continua deixando sua
marca indelével.

“Eu consegui fazer essa

Valônia, como homenagem pela compra
do primeiro lote comercializado no leilão de
prenhezes. Prenhezes das principais doadoras
da atualidade foram ofertadas, como PARLA
FIV AJJ, PRADA TE DA SABIÁ, BIG FLY FIV
JACURICY, FLAGRA TE SJ COCAL, RIMA FIV KAIA
1, XARLA FIV AJJ e MAYARA 8 FIV VALÔNIA.

equipe ao longo desses
23 anos que estou aqui
e, também, a gente
fica satisfeito porque a
minha família acaba se
envolvendo no negócio,
todos gostam do leilão,
cada um participa de
algum detalhe e isso faz a
diferença”.
João Aguiar

Fazenda Valônia

Já no sábado, 1º de setembro, a oferta foi de
animais Elite, bezerras, novilhas, doadoras e
animais de pista. A venda da RENDA FRANCESA
FIV DA VALÔNIA, que foi 1º Prêmio Bezerra
Expozebu/18, Avaré/18 e Rio Verde/18, em que foi
Res. Campeã e Campeã Bezerra Expo Bauru/18,
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LEILÃO ANUAL CASA BRANCA
TEM CRESCIMENTO DE 15%
Remate comercializou mais de 200 animais no final de semana da Independência

A Casa Branca Agropastoril, sob
o comando de Paulo Marques,
realizou, nos dias 07 e 08 de
setembro, o Leilão Anual Casa
Branca, na bela e histórica cidade
de Silvianópolis-MG.
O remate ofertou mais de 200
matrizes e reprodutores Angus,
Brahman e Simental, além de
sêmen das três raças.
Os convidados foram recebidos
na Fazenda Santa Ester, no dia
07 de setembro, dia em que é
comemorada a Independência
do Brasil.
A oferta foi de reprodutores
rigidamente avaliados, resultado
de todo o trabalho e da busca
constante por novos métodos
e práticas adotadas pela Casa
Branca Agropastoril.
A média geral do primeiro dia de
evento foi de R$ 10.779,01.
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No sábado, 08, segundo dia de remate, a oferta
foi de matrizes e reprodutores de central.
O anfitrião Paulo Marques iniciou o leilão
homenageando o dia do Médico Veterinário,
que é comemorado no dia 09 de setembro.
“Gostaria de cumprimentar os veterinários
presentes aqui hoje. Vocês dão o sangue e
ajudam a alavancar a pecuária brasileira,
fazendo-a cada vez melhor”.
O touro Angus PWM TOBIAS, filho de SAV

RENOWN 3439, foi a venda mais valorizada, no
valor de R$ 156.000,00. O remate foi de João
e Abel Leopoldino e Genex, ficando sócios da
Casa Branca Agropastoril. Esse foi o primeiro
reprodutor adquirido pela central de genética
norte-americana para coleta no Brasil.
O Leilão Anual Casa Branca teve crescimento
de 15% em relação ao ano anterior e superou
a marca dos R$ 2,5 milhões. Mais um leilão da
Casa Branca fazendo história!

“Gostaria de

cumprimentar os
veterinários presentes
aqui hoje. Vocês dão
o sangue e ajudam a
alavancar a pecuária
brasileira, fazendo-a cada
vez melhor”.
Paulo Marques

Casa Branca Agropastoril
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LEILÃO ESTRELAS DO MANGALARGA
MOVIMENTA AINDA MAIS A NACIONAL 2018

Annual Report

O remate foi uma grande festa entre os mangalarguistas durante a
40ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga.

A diretoria da ABCCRM promoveu,
durante a 40ª Exposição Nacional
do Cavalo Mangalarga, o Leilão
Estrelas do Mangalarga. O nome do
evento foi um resgate ao passado,
relembrando um dos maiores leilões
que a raça já presenciou.
O Presidente da ABCCRM, Luis
Ópice, ressaltou a importância do
leilão no passado: “A nossa gestão
está querendo valorizar a nossa
história, e a escolha desse nome foi
muito apropriada para este evento”.
Em clima de festa e alto astral, o
remate aconteceu no dia 15 de
setembro, no Parque de Exposições
de São João da Boa Vista-SP.
Foram comercializados, ao todo, 17
lotes, criteriosamente selecionados,
entre animais da mais alta Elite e
embriões/barrigas de importantes
reprodutoras.
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João Paulo Fagundes é diretor da ABCCRM, proprietário
do Haras Sinhá Maria e foi o principal incentivador do
remate: “A ideia principal é a realização de uma festa e
um momento de confraternização durante a Nacional,
o leilão é o recheio do bolo. E, obviamente, como não
poderia deixar de ser, nós selecionamos os melhores
animais da raça”, orgulha-se.
A noite foi marcada por homenagens e por uma
disputa animada entre os criadores. O destaque da
noite foi a venda de 50% da Grande Campeã Potranca,
Reservada Grande Campeã Potranca de Marcha na
Exposição Brasileira de 2018 e Reservada Campeã
Potranca na Exposição Nacional de 2017, EUROPA
DA SABAUNA. Quem levou a melhor foi o Centro de
Treinamento GM, que ficou sócio do Haras Sinhá Maria,
valorizando o animal em R$ 738.400,00.
O remate teve faturamento total acima dos R$ 1,5
milhão e média geral de R$ 137.800,00.
Uma verdadeira festa, coroada por grandes negócios!

“A ideia principal é

a realização de uma
festa e um momento
de confraternização
durante a Nacional, o
leilão é o recheio do bolo.
E, obviamente, como não
poderia deixar de ser, nós
selecionamos os melhores
animais da raça”.
João Paulo Fagundes
Haras Sinhá Maria
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R$ 16 BILHÕES | ANO
A PROGRAMA LEILÕES TEM A MAIOR
MÉDIA NACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO
EM 2018 POR ANIMAL :

R$ 28.794,00

MAIOR
REBANHO EQUINO
DA AMÉRICA LATINA

E 3º MAIOR
DO MUNDO
COM CERCA DE

5,8 MILHÕES
DE ANIMAIS!
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EXPOINEL 2018 COMPROVA A FORÇA, A UNIÃO
E A QUALIDADE DA RAÇA NELORE

Annual Report

Expoinel Nacional é a maior exposição de Nelore do ano

A Expoinel 2018, principal exposição do
Nelore no país, é responsável por fechar o
ano, encerrando o calendário de exposições
do Ranking Nacional 2017-2018. A edição
de 2018 atingiu completamente os seus
objetivos.
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Promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do
Brasil (ACNB), a exposição contou com a participação
de cerca de 650 animais Nelore e Nelore Mocho,
consolidando sua posição de maior exposição do Nelore
do país.
Assim como nos últimos anos, a 47ª Expoinel sediou
também as exposições de outras raças zebuínas: XIV
Exposição Internacional da Raça Brahman – promovida
pela Associação dos Criadores de Brahman do Brasil
(ACBB) –; 20ª Exposição Nacional do Gir Leiteiro –
promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de
Gir Leiteiro (ABCGIL) –; e a 2ª Exposição Guzerá Centro
Sul Uberaba – promovida pela Associação dos Criadores
da Raça Guzerá do Centro Sul –.
No total, mais de 1000 animais das raças Nelore, Nelore
Mocho, Gir Leiteiro, Brahman e Guzerá participaram dos
eventos simultâneos.

“A Expoinel 2018 pode

ser considerada uma
edição especial por vários
motivos. Primeiramente,
pelo número expressivo
de animais inscritos, o
que faz com que essa
exposição seja a maior do
ano-calendário do Nelore.
Além disso, tivemos a
volta do Simpósio Nelore,
em sua 8ª edição, que
reuniu mais de 200
pecuaristas, estudantes e
profissionais do setor”.
Nabih Amin El Aouar
Presidente da ACNB

“A Expoinel 2018 pode ser considerada uma edição
especial por vários motivos. Primeiramente, pelo
número expressivo de animais inscritos, o que faz com
que essa exposição seja a maior do ano-calendário

do Nelore. Além disso, tivemos a volta do
Simpósio Nelore, em sua 8ª edição, que
reuniu mais de 200 pecuaristas, estudantes
e profissionais do setor”, afirma o Dr. Nabih
Amin El Aouar, presidente da Associação dos
Criadores de Nelore do Brasil.
Mais um ano quebrando paradigmas e
fechando com chave de ouro o calendário do
Nelore Nacional!

148 | Setembro • 2018

Setembro • 2018 | 149

Annual Report

DESLUMBRANTE REMATE SAUSALITO
CHEGA À 27ª EDIÇÃO
O criatório comandado pela família Monasterio realizou leilão
durante a FexpoCruz 2018

A Cabaña Sausalito, há mais
de 50 anos, traça sua história
na criação de gado Nelore,
liderando por oito anos
consecutivos o Rancking
Nacional como melhor criador.
Atualmente, o criatório está
entre os grandes nomes da
Bolívia e destaca-se, também,
entre os criatórios brasileiros.
De maneira pioneira em seu
país, a Cabaña participa de
um dos melhores e principais
programas de melhoramento
genético, o PMGZ.

152

Setembro • 2018 | 153

Annual Report

No dia 22 de setembro, durante a
FexpoCruz 2018, foi realizada a 27ª
edição do Remate Sausalito Reserva
Especial. Mais de mil convidados
foram recebidos no salão do luxuoso
Hotel Los Tajibos, na Bolívia, para
uma oferta especial de 32 lotes
de bezerras, animais de pista e
reprodutores Sausalito.

Entre os convidados, os criatórios
brasileiros Mafra Agropecuária,
HRO Agropecuária e Fazenda
Valônia ofertaram animais no leilão,
reforçando ainda mais a parceria
entre Brasil e Bolívia.
O remate é o único da exposição
boliviana televisionado. A
transmissão ficou por conta da
Remate Web, e a audiência foi de
toda a América Latina.
“É uma abertura muito importante
para nós poder levar nossa genética
e poder compartilhar com todos
tudo o que fazemos. É um trabalho
de muitos anos e de muito esforço
aqui na Bolívia”, diz Osvaldo
Monasterio Reck.
Novamente, a Cabaña Sausalito
realizou um leilão de sucesso e de
muita genética na capital financeira
Santa Cruz de La Sierra. Uma honra
fazer parte dessa história.
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“É uma abertura

muito importante
para nós poder levar
nossa genética e poder
compartilhar com todos
tudo o que fazemos. É um
trabalho de muitos anos e
de muito esforço aqui na
Bolívia”.
Osvaldo Monasterio Reck
Cabana Sausalito
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REMATE CALIDAD LS É DESTAQUE EM
TEMPORADA DE LEILÕES BOLIVIANOS
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Hacienda Nelorí realizou, durante a FexpoCruz 2018, o 26º Remate Calidad LS

A Hacienda Nelori tem como
principal objetivo investir em
genética e em tecnologia.
A fazenda iniciou seu plantel há 33
anos, com a aquisição de animais de
genética brasileira dos criatórios VR
e Fazenda Indiana.
O criatório também investiu em
infraestrutura, pesquisa, coleta de
dados e uso de sistemas modernos
de seleção para oferecer genética de
qualidade comprovada.
Foi pioneira na Bolívia com o uso
do programa PROCAM da ABCZ
em seu rebanho. E, há cerca de
20 anos, utiliza o programa de
melhoramento genético EMBRAPA
Geneplus.
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O Remate Calidad LS chegou a sua 26ª edição com a
recepção dos convidados na noite de 23 de setembro,
no Salón Chiquitano, no Parque da FexpoCruz 2018.
Além da qualidade dos 28 lotes ofertados, os
convidados também puderam presenciar um show
de luzes com os fogos de artifício indoor que abriam
a entrada de alguns lotes especiais. Muitos criadores
brasileiros prestigiaram o criador Luiz Savedra Bruno,
carinhosamente conhecido como Lucho.

O intercâmbio genético entre Brasil e Bolívia é muito
importante e tem resultado em grandes avanços e
parcerias. “Há muita integração, nós usamos a melhor
genética que encontramos no Brasil. Estamos sempre
melhorando, de geração em geração, utilizando a
mais moderna biotecnologia”, ressalta Lucho.
A Hacienda Nelori confirma cada vez mais o
compromisso com a distribuição de uma genética
sólida e tecnificada, e o 26º Remate Calidad LS foi a
comprovação disso, com sucesso de vendas.

“Há muita integração,
nós usamos a melhor
genética que encontramos
no Brasil. Estamos sempre
melhorando, de geração em
geração, utilizando a mais
moderna biotecnologia.”
Luiz Savedra Bruno
Hacienda Nelori
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FAZENDA SANTA PRENDA PROMOVEU
18ª EDIÇÃO DE LEILÃO ANUAL
18º Leilão Seleção Santa Prenda levou conhecimento a clientes e parceiros,
além da oferta tradicional de animais da raça Brafrod

O próprio slogan do leilão
já diz: “Criando parcerias e
estabelecendo confiança”, e é
dessa forma que a edição de
2018 começou.
No dia 31, à noite, a cabanha
realizou o Encontro das
Mulheres do Agro, que reuniu
mulheres produtoras rurais da
região e contou com palestra da
Coach Raquel Antunes.
A jornalista Kellen Severo, uma
das principais comunicadoras
do agronegócio brasileiro e
apresentadora do Canal Rural,
foi recepcionada pelo grupo
e dividiu seus conhecimentos
em uma mesa redonda, em
um ambiente intimista e
descontraído.
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A Fazenda Santa Prenda abriu a temporada de leilões
da primavera no Rio Grande do Sul. O criatório que,
há 25 anos, trabalha no melhoramento genético da
raça Braford, realizou no dia 1º de outubro, na sede da
Faculdades Ideau, em Bagé-RS, o 18º Leilão Seleção
Santa Prenda.
Estiveram em pista 50 touros Braford de dois anos
e 100 ventres, que foram arrematados por criadores
de mais de sete estados brasileiros. O que comprova

a consistência e a confiança da genética Santa
Prenda. “Todo ano é um novo desafio. Nesses 18
anos, sempre tivemos objetivos a serem superados
e vamos melhorando a cada temporada”, relata
Sérgio Barbieri, proprietário da Fazenda Santa
Prenda.

“Todo ano é um novo
desafio. Nesses 18 anos,
sempre tivemos objetivos
a serem superados e
vamos melhorando a
cada temporada”.
Sérgio Barbieri

Fazenda Santa Prenda

A temperatura em Bagé era baixa, mas o clima do
remate, quente, emocionante e intenso do começo
ao fim, com liquidez dos 69 lotes ofertados na noite
de 1º de outubro. Mostra-se, mais uma vez, que
seleção se faz com paixão.
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PADDOCK RANCH REALIZA UM DOS MAIORES LEILÕES
DA RAÇA PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO
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O remate, dividido em dois dias, recebeu criadores de todo o Brasil

O Paddock Ranch é referência
mundial na criação de cavalo Quarto
de Milha para as modalidades de
trabalho.
Sob os cuidados e o olhar atencioso
de Fran Mirando e de sua família,
o Paddock Ranch possui hoje 85
matrizes americanas, com a melhor e
mais moderna genética do mercado
atual.
Realizou-se, nos dias 12 e 13 de
outubro, o 15º Leilão Paddock Ranch,
dividido da seguinte maneira: na
sexta-feira, dia 12 de outubro, a oferta
foi de ventres, embriões e potros.
Compradores vieram de todas as
partes do território nacional e o
evento foi um verdadeiro sucesso.
Fran Miranda agradeceu e explicou
o motivo de todo o êxito no primeiro
dia de remate: “O sucesso é resultado
de sempre continuar investindo.
Nunca parar de adquirir coisas boas,
matrizes diferenciadas, sêmens
importados e os garanhões. Gostaria
de agradecer a vários companheiros.
Nós tivemos o investimento dos
nordestinos, pessoal da vaquejada,
que estão entrando nas éguas de boi
e de rédeas, e nós ficamos contentes
e orgulhosos de ver a casa cheia de
amigos, companheiros e investidores,
isso é um orgulho muito grande para
a gente”.
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Já no sábado, 13, o leilão foi de
reprodutoras, potros e babies Elite e,
uma vez mais, surpreendeu a todos
pela qualidade dos animais ofertados.

“O sucesso é resultado de sempre
continuar investindo. Nunca
parar de adquirir coisas boas,
matrizes diferenciadas, sêmens
importados e os garanhões.
Gostaria de agradecer a vários
companheiros. Nós tivemos o
investimento dos nordestinos,
pessoal da vaquejada, que estão
entrando nas éguas de boi e de
rédeas, e nós ficamos contentes
e orgulhosos de ver a casa cheia
de amigos, companheiros e
investidores, isso é um orgulho
muito grande para a gente”.

Ao todo, o 15º Leilão Paddock Ranch
comercializou 108 lotes e teve
faturamento acima dos R$ 4 milhões.
Paddock Ranch confirma seu
destaque na lista dos maiores leilões
da raça Quarto de Milha do ano de
2018.

Fran Miranda

Paddock Ranch
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6º DIA DE CAMPO AGROMARATÁ
Centenas de pessoas foram recebidas na Fazenda Nelore, localizada em
Bela Vista do Maranhão-MA

O projeto de melhoramento
genético da Agromaratá
teve início há 20 anos e, hoje,
é referência em criação de
touros. No dia 20 de outubro,
em Bela Vista do MaranhãoMA, os criadores da região
foram recebidos na Fazenda
Nelore para o 6º Dia de Campo
Agromaratá.
O evento ofereceu aos presentes
palestras, uma mesa redonda
para debates e uma equipe
de técnicos capacitados para
esclarecerem as dúvidas dos
investidores.
O Dia de Campo também contou
com um shopping ofertando
240 Reprodutores Nelore P.O.,
matrizes e mais 20 animais
Quarto de Milha.
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Ricardo Vieira, diretor da
Agromaratá, contou-nos sobre os
planos de crescimento do evento
para os próximos anos: “Há 6 anos,
nós começamos com o formato de
Dia de Campo para os criadores
da região do Maranhão, Tocantins,
Pará e Piauí conhecerem o que a
Agromaratá vinha fazendo e, para
o ano que vem, a ideia é partir para
a realização de um leilão de touros
Agromaratá”.
Buscando sempre padrão racial,
avaliação genética e equilíbrio,
a Agromaratá mostrou que
investimentos em genética e mão
de obra qualificada são sempre
o melhor caminho para uma
produção que imprime força,
qualidade e uniformidade nos
animais.

“Há 6 anos, nós
começamos com
o formato de Dia
de Campo para os
criadores da região
do Maranhão,
Tocantins, Pará e Piauí
conhecerem o que
a Agromaratá vinha
fazendo e, para o ano
que vem, a ideia é partir
para a realização de
um leilão de touros
Agromaratá”.
Ricardo Vieira
Agromaratá
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LEILÃO NELORE PINTADO BRASIL ENCHE DE COR A
CAPITAL SUL-MATO-GROSSENSE

Annual Report

O leilão recebeu criadores de toda a América Latina

Com

a

sua

exuberância

de

cores,

os

promotores Fazendas 3R, São Lourenço e
Nelore V3 trouxeram para o recinto Terra
Nova Eventos o Leilão Nelore Pintado Brasil,
em que convidados foram recebidos para
mais uma edição do evento.
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Criadores de todo o Brasil e criadores do Paraguai,
da Bolívia, da Colômbia e da Venezuela vieram
para acompanhar o leilão, em que foram ofertados
novilhas prenhes, novilhas paridas, doadoras,
reprodutores e um gado jovem com grande
potencial de pista.
O leilão está na marca de maior e mais importante
leilão de Nelore Pintado do país. A pelagem exótica
dos animais pintados de vermelho e de preto deixa
tudo mais bonito. “O Nelore Pintado, hoje, tem
qualidade e precocidade, além de ser bonito e bom”,

orgulha-se Rubens Catenacci, das Fazendas 3R.
O lote mais valorizado do leilão foi a venda das
novilhas GLADE FIV GC DA SL e GRÁFICA FIV
GC DA SL, filhas do BADEJO FIV GC DA SL,
arrematadas por Waldirlei Aparecido Fernandes.
Essa venda foi seguida pelo lote quádruplo de
filhas do PERSIDE MARCA CF, arrematado pela
Banminas Agro.
Ao todo, foram ofertados mais de 200 animais, e o
faturamento total do leilão foi de R$ 3,5 milhões.

“O Nelore Pintado,

hoje, tem qualidade e
precocidade, além de ser
bonito e bom”.
Rubens Catenacci
Fazendas 3R
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1º LEILÃO RIMA CORONEL’S UNE GENÉTICA E
MÚSICA DE QUALIDADE NA CAPITAL PAULISTA

Annual Report

O evento aconteceu no alto da famosa Avenida Faria Lima,
e a família nelorista compareceu em peso

Um dos remates mais badalados
do ano de 2018, não apenas pela
genética apresentada, mas também
pelos promotores e convidados
especiais do 1º Leilão Rima Coronel’s.
Sob o comando dos criatórios
Rima Agropecuária e Nelore CMF,
de Fabiano Menotti, além dos
convidados especiais, como Nelore
JOY, do cantor Zé Neto e Nelore
Balada, de Gusttavo Lima, o leilão foi
um verdadeiro show.
Os convidados foram recepcionados
no badalado Coronel’s Bar &
Grill, na capital paulista. O local
foi inaugurado recentemente
e pertence a Fabiano Menotti e
Gusttavo Lima.
Apesar de todo o glamour que
envolveu a noite de segunda-feira,
22 de outubro, as verdadeiras
estrelas da noite foram as prenhezes
e as bezerras ofertadas, além de
cavalos Pampas, Mangalargas e Mini
Pônei.
Foram comercializados, no total,
48 lotes. Dentre os compradores
do evento, estão novos neloristas,
como o empresário José Carlos
Semenzatto, Casa Branca
Agropastoril e Haras OGT, este
último estreando em grande estilo
no Nelore, adquirindo o lote mais
valorizado do leilão juntamente ao
180 | Outubro • 2018
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Nelore Zini: 66% da linda RIMA FIV MALÁSIA, jovem
matriz Grande Campeã Fêmea Adulta da Expoinel
Nacional 2018.

Annual Report

Com muito orgulho, Bruno Vicintin, da Rima, fala sobre
a importância de receber bem os novos criadores: “É
sempre importante a gente trazer as pessoas, e nós
procuramos cuidar dos novos neloristas, assessorar,
e o resultado é muito gratificante, você ver uma
pessoa como Fabiano, que começou comprando uma
prenhez no Leilão Rima Weekend, hoje fazendo um
leilão desse, ficamos muito felizes”.
Já Fabiano Menotti falou sobre a realização do primeiro
leilão de sua carreira como criador de Nelore: “Por mais
que a gente tenha costume com público e palcos, a
responsabilidade de um leilão é muito grande, ter o
mesmo carinho com todos que vieram nos prestigiar
e dar atenção a todos dá muito trabalho, mas vou te
dizer que estou muito feliz e muito alegre, já pensando
nos próximos que vêm pela frente”.

“Por mais que a gente

tenha costume com
público e palcos, a
responsabilidade de um
leilão é muito grande, ter
o mesmo carinho com
todos que vieram nos
prestigiar e dar atenção a
todos dá muito trabalho,
mas vou te dizer que
estou muito feliz e muito
alegre, já pensando nos
próximos que vêm pela
frente”.

A animação dos promotores e convidados era nítida.
Logo após o término do pregão, a notícia da segunda
edição do Leilão Rima Coronel’s foi recebida com muita
alegria pelos convidados e compradores. Afinal, que
time, hein?!
Como todo bom evento realizado pela Rima
Agropecuária e Nelore CMF, a festa não parou. Na
sequência, o show ficou por conta do Trio Parada Dura
e, claro, teve uma palinha de César Menotti e Fabiano e
Zé Neto.

Fabiano Menotti
Nelore CFM
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Na Originalli Corretora de Seguros,
você encontra profissionais habilitados
que apresentarão todas as características
presentes no seguro, mostrando
quais serviços se encaixam às suas
necessidades e de sua empresa na hora
da contratação de um seguro.
Assessoria completa para você desfrutar do que é

Nosso principal diferencial é auditar

mais importante em sua vida, seu bem-estar e de

todo o seu patrimônio e prestar uma

sua família, não se preocupando com a segurança
do seu patrimônio.

consultoria eficaz e dinâmica, onde
elegeremos as melhores seguradoras,
e as mais diversas coberturas
para proteção de seu patrimônio.
Através dela, mostramos aos nossos
clientes como funciona a aquisição do
seguro e qual a dinâmica da corretora.
Nós da Originalli representamos
você e sua empresa junto ao mercado
segurador, somos profissionais altamente
qualificados e registrados legalmente na
Susep - Superintendência de Seguros
Privados, órgão que fiscaliza e controla
toda operação de corretor de seguros.
A equipe Originalli soma 100 anos de

Moisés de Souza
&

experiência em proteção e administração

Equipe Originalli

de seu patrimônio no âmbito securitário,
e presta serviços diferenciados em todo
território nacional, tendo disponível um
canal exclusivo 24 horas:

0800 400 9800

Telefone: 43 3375 9800
Sede própria - Rua Uraí, 128 • Londrina PR
CEP 86060-460

www.originalli.com.br
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LEILÃO VPJ GENÉTICA FAZ MAIOR MÉDIA DO ANO DE
ANIMAIS DAS RAÇAS ANGUS E BRANGUS
No último sábado, 27 de outubro, aconteceu em Jaguariúna o 21º Leilão VPJ Genética.
Um dos maiores leilões das raças Angus e Brangus realizados no Brasil neste ano

O pregão bateu, de novo, o
recorde nacional de vendas para
touros e fêmeas, alcançando a
média de preço de R$ 19.520,00,
com um crescimento médio
de 52% em relação ao mesmo
evento no ano passado.
A arrecadação total foi de
R$ 1.425.000,00, com a venda
de 73 animais.
O destaque absoluto foi para
o reprodutor da raça Brangus,
VPJ IA 269 ARANGA, que foi 50%
adquirido por Elisabete Cristina
Ache Balbo, pelo valor de
R$ 93 mil, totalizando o valor do
animal em R$ 186.000,00.
Elisabete foi, inclusive, a maior
compradora do leilão com a
compra de mais duas fêmeas
e três touros Brangus, além
de arrematar o único touro
ULTRA BLACK pelo valor de R$
34.500,00.
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Outro destaque entre os machos foi o touro
Aberdeen Angus VPJ LANCASTER EMBLAZON
FIV833, comercializado em 50%, por R$
60.000,00, para Luiz Henrique Celani, de Guaxupé
(MG), valorizando o touro em R$ 120.000,00. O
touro segue contratado pela Alta Genetics.

valorização dos touros de central no leilão é uma
resposta direta do mercado para um negócio
altamente rentável, não só para pecuaristas, mas
também para investidores urbanos que não têm
fazenda", explica o promotor do leilão, Valdomiro
Poliselli Junior.

Destaque também para o touro VPJ STRAUS
SUNRISE FIV925, comercializado em 50% de sua
propriedade por R$ 78.000,00, arrematado pelo
cantor Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano.

Quarto de Milha
O 21º Leilão VPJ Genética contou, também, com a
oferta de 27 lotes de equinos Quarto de Milha da
VPJ Pecuária e de mais três convidados. O total da
arrecadação foi de R$ 1.042.200,00.

Annual Report

O reprodutor foi valorizado em R$ 156.000,00 e
segue também contratado pela Lagoa da Serra.
A média de preços alcançados pela raça Angus
foi de R$ 18.926,47 para touros e de R$ 20.100,00
para fêmeas. O maior comprador da raça Angus
foi Fernando Tardioli Lucio de Lima, de Mato
Grosso do Sul.

“A VPJ Pecuária possui

um processo de seleção
rigoroso, sempre em
busca dos melhores
resultados para produzir
animais geneticamente
melhorados, com mais
desempenho para
qualidade de carne. A
valorização dos touros
de central no leilão é
uma resposta direta
do mercado para um
negócio altamente
rentável, não só para
pecuaristas, mas também
para investidores urbanos
que não têm fazenda”.
Valdomiro Poliselli Junior
VPJ
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A média de preços para a raça Brangus foi de
R$ 24.720,00 para fêmeas e de R$ 19.923,53 para
touros.
"A VPJ Pecuária possui um processo de
seleção rigoroso, sempre em busca dos
melhores resultados para produzir animais
geneticamente melhorados, com mais
desempenho para qualidade de carne. A

O destaque dessa etapa do evento ficou por conta
de um lote surpresa: uma linda potrinha de 60
dias, filha de GOTTA BE CHAPLIN e VPJ DAYTONA
POP (POP SUPERHORSE), comercializada por
R$ 108.000,00. A grande surpresa do leilão foi
adquirida pelo criador Eros Carraro que, ao lado
de Luís Francisco Miranda, foram os maiores
compradores de Quarto de Milha do pregão. A
média de vendas para a raça foi de R$ 43.425,00.
A 21ª edição do VPJ Genética não poderia ser
diferente. Um evento primoroso e memorável, que
deixará grandes expectativas.
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missão em realizar
o melhor atendimento!

Alto rendimento de carcaça aliado
a rusticidade e resistência!

Acesse:

WWW.PROGRAMALEILOES.COM
confira nossa agenda

departamento técnico à sua disposição

• FLAVINHO - (43) 98809-2286
• WILLIAM - (43) 98802-0413
• ARLEY - (43) 98811-0019

WWW.PROGRAMALEILOES.COM
/programaleiloes

BAIXE O APLICATIVO
Fotos:

/programaleiloes

43 3373-7077
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GRAMA SENEPOL FECHA 2018 COM MAIS DE
1000 PRODUTOS ENTREGUES AO MERCADO
É cada vez maior a contribuição da Fazenda da Grama para
o crescimento da raça Senepol no Brasil

A Grama Senepol sempre se
preocupou com a qualidade
de seus produtos e com o
crescimento sustentável da raça.
Com as parcerias no seu DNA,
entre as várias ações pioneiras
em benefício do Senepol, ajudou
a fomentar a multiplicação de
material genético confiável
quando criou o programa Safiras
do Senepol, em 2009, programa
que já avaliou mais de 3 mil
fêmeas jovens, qualificando as
doadoras que vêm sendo, desde
então, exploradas nos programas
de FIV.
O mesmo fundamento foi
propulsor da prova denominada
Topázio do Senepol, que
começou em 2017 e já avaliou
mais de 300 reprodutores da
Grama e de criadores que
querem chancelar seus animais,
que, então, foram difundidos em
todo o território nacional.
Os resultados desses
programas deram respaldo
para que a Grama passasse a
organizar os seus leilões com
a responsabilidade de oferecer
o melhor de seu criatório, sem
jamais ter ficado, desde a sua
fundação, sem registrar animais
na Associação Brasileira dos
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Criadores de Senepol, da qual é sócia número 1.
"A primeira preocupação foi nos certificarmos
da qualidade do que colocamos no mercado e, a
partir daí, o reconhecimento dos selecionadores
deu condição para esse crescimento hoje verificado
na raça, o que muito nos orgulha", comenta Junior
Fernandes, da Grama Senepol.
Em março, dois compromissos abriram o calendário
de vendas da empresa, o Leilão Virtual Touros Topázio
Genética Grama vendeu os novos 100 reprodutores
Topázio avaliados no CQG-Senepol. Já o tradicional
Leilão Celebration Elite Grama & Convidados levou
ao mercado mais 20 doadoras Elite altamente
selecionadas e qualificadas ao mercado, com médias
superiores a R$ 85 mil.
Maio foi o mês do Leilão Virtual Grandes Famílias
Grama Senepol, que distribuiu 40 novilhas prenhes
do touro ZT 1700 (família Sally SH), um dos novos
destaques da Grama Senepol. O Leilão Elite Senepol
GRAZ vendeu, em agosto, mais 30 doadoras.
Os dois últimos compromissos foram no início de
novembro. O Leilão Virtual Touros Topázio Grama
Senepol & Convidados ofertou mais 100 reprodutores
avaliados e de genética superior. Além disso, foram
vendidos 600 embriões de doadoras da empresa
acasaladas com touros raros e exclusivos do botijão da
Grama. Vale destacar que, no caso de touros, as
melhores médias da raça vieram nos leilões Topázio,
com valor superior a R$ 13 mil.
Fechando a agenda, o Leilão Virtual Vitrine Grama
Senepol & Convidados vendeu 60 fêmeas Senepol,
entre doadoras Safiras, novilhas e babies com garantia
de qualificação, uma prática comum nos negócios
promovidos pela Grama, que já tem programada a
sequência de eventos comerciais para, em 2019, seguir
contribuindo para o crescimento do Senepol no Brasil.
"Já nos planejamos para manter esse processo de
melhoramento genético e ofertar sempre o que temos
de melhor. Em 2019, já temos 8 leilões agendados
com a Programa Leilões e o Canal Rural, e muitas
surpresas e novidades virão", conclui JR Fernandes.
Então, é só esperar e se programar.
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“A primeira preocupação

foi nos certificarmos da
qualidade do que
colocamos no mercado
e, a partir daí, o
reconhecimento
dos selecionadores
deu condição para
esse crescimento hoje
verificado na
raça, o que muito nos
orgulha”.
Junior Fernandes
Grama Senepol
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ESPECIALIZADOS EM
MARKETING DIGITAL
MÍDIAS IMPRESSAS
COLOQUE SUA MARCA AO LADO
DOS MAIORES DO AGRONEGÓCIO

HÁ 30 ANOS CRIANDO JUNTO AOS MAIS
IMPORTANTES LEILÕES E CRIATÓRIOS

WWW.STARTRURAL.COM.BR
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(43) 99693-0055
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