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Cruzadas

Horizontal
3. Cavalo ou égua do campeiro.
8. Parada do cavalo em alta velocidade
9. Pelagem quando nas caudas
escuras tem pelos brancos na sua
base
10. Pessoa profissional que treina
e monta o cavalo em prova.
12. Pelagem que apresenta manchas brancas isoladas principalmente
no ventre
13. É o direito que, principalmente
os cavalos, possuem de emitir algum
som com a voz para se comunicar
14. Etapa da prova do freio de
ouro com giros e esbarradas.

5. Equino que não se deixa domar,
animal que foi mal domado e solto no
campo adquirindo uma balda
6. Cavalo com cara branca.
7. Corrente que fica atrás do freio.
8. Um laço de fitas ou outro material de forma circular com cores distintivas para indicar a colocação do
prêmio.
11. Corrida de boi com um cavalo
de cada lado do animal.

Vertical
1. Avalia o equilíbrio nas trocas de
mãos e patas, potência de execução e
submissão a todas as solicitações.
2 Beleza e selo racial da raça
4. Cavalo ainda não domado
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Causos do Nêgo Véio
o médico e o advogado
Um médico Nego Véio não consegue
encontrar um emprego em hospitais no
Brasil, então ele abre uma clínica e coloca uma placa com os dizeres: “Tenha tratamento por R$ 20. Se não ficar curado,
devolvo R$ 100.”
Um advogado vê a placa, pensa que
é uma grande oportunidade de ganhar
R$ 100 e entra na clínica.
Advogado: “Eu perdi o meu sentido do
paladar.”
Nego Véio: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca
do paciente.”
Advogado: “Credo, isso é querosene!”
Nego Véio: “Parabéns, o seu paladar
foi restaurado. Me dê R$ 20.”
O advogado irritado volta depois
de alguns dias para recuperar o seu dinheiro.
Advogado: “Eu perdi minha memória não me lembro de nada.”.
Nego Véio: “Enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca
do paciente.”
Advogado: “Mas aquilo é o querosene de novo. Você me deu isso da última
vez para restaurar o meu paladar.”
Nego Véio: “Parabéns, você recuperou sua memória. Me dê R$ 20.”
O advogado já fumegante paga o
Nego Véio, e volta uma semana mais
tarde determinado a ganhar os R$ 100.
Advogado: “Minha visão está muito
fraca e eu não consigo ver nada.”
Nego Véio: “Bem, eu não tenho nenhum remédio para isso, sendo assim
tome este R$ 100.”
Advogado: “Mas isso aqui é uma nota de
R$ 20!”
Nego Véio: “Parabéns, sua visão foi
restaurada. Me dê R$ 20.”
Concurso para ser um Agente
da CIA
Para a prova final, os agentes da CIA
colocaram os candidatos diante de uma
porta metálica e entregaram-lhes uma
pistola.
- Queremos ter a certeza de que vocês são capazes de seguir ordens, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Então, dizem ao francês:
- Atrás desta porta você vai encontrar

a sua sogra sentada numa cadeira.Você terá
que matá-la!
- Estão falando sério???!!! Eu jamais
mataria a minha sogra!
- Então você não serve, responde o
agente.
Ao inglês deram as mesmas instruções.
Ele pegou a arma entrou na sala e
após cinco minutos regressou com lágrimas nos olhos.
- Tentei, mas não posso matar a minha sogra.
- Você também não está preparado
para trabalhar nesta agência. Pegue sua
sogrinha e vá embora.
Chegou enfim a vez do Nego Véio.
Deram-lhe as mesmas instruções.
Então, ouviram-se tiros, um estrondo e depois outro...
A seguir ouvem-se gritos, barulhos
de móveis quebrando, etc...
Após alguns minutos, silêncio total.
Então a porta se abre lentamente, o
brasileiro sai todo suado e diz:
- Tchê, podiam ter me avisado que os
tiros eram de festim! Tive que matar a véia
na cadeirada!!!
O peão e a lésbica
O peão entra num bar chique, destes com homem de brinco e mulher de
cabeça raspada, vai lá para um cantinho
do balcão, pede uma cachaça e fica só
bombeando o movimento e bebericando
sua fortinha.
Daqui a pouco senta ao lado dele
uma guria com um jeito meio esquisito,
pede uma vodca e puxa assunto com o
índio véio.
-Tu é peão de estância mesmo?
-Eu sou. Nasci numa estância. Me
criei lá. Laço, pealo e gineteio. Capo touro
e cavalo. Marco o gado. Mato e carneio.
Faço de tudo numa estância. Aí o gaúcho
estufa o peito e começa a cantada.
E tu guriazinha bonita? Que que tu
fazes na vida?
-Qualé meu! Eu sou lésbica.
-Lésbica?! Que que é isso?
-Eu gosto de mulher. Levanto pensando em mulher. Trabalho pensando em
mulher. Almoço pensando em mulher. Deito pensando em mulher. Durmo sonhando
com mulher. É isso. Tchau!
A mulher levanta e vai embora meio
braba.

O peão fica ali. Termina a cachaça
e pede outra. Fica matutando entretido
com os pensamentos. Nisso senta outra
gatinha ao lado dele. Ele fica meio desconfiado, mas fica na dele. Aí a guria
pergunta:
-Tu és peão de estância, dos legítimos?
Ele olha bem prá ela, faz uma pausa conferindo o raciocínio, e tasca: -Pois
olha, até a bem pouquinho eu era. Só
que agora descobri que sou lésbica.
o gaudério e o diabo
Estava o Gaudério em sua estancia
trabalhando, quando olhou para o relógio e exclamou assustado!
- A las frescas! To mais atrasado que
tartaruga em desfile de lebre! O fandango começa daqui a pouco, tche!!
Apressadíssimo, o gaúcho correu
para a casa e no caminho falou pro guri
que trabalhava na fazenda:
- Piá! Encilha ligeiro um animal pra
mim que eu to loco de atrasado pro baile!
E o menino fez o que o Gaudério
mandou. O gaúcho montou e se mandou
correndo para chegar em tempo no baile.
No caminho resolveu pegar um atalho que,
diziam, tinha assombração. Mesmo assim
ele não quis saber. De repente, no meio do
mato, surgiu o diabo, o capeta em pessoa. O
gaudério, mais branco que lenço de padre,
se cagou todo:
- Coisa ruim! Por favor não me mate,
tche!
- Calma gaúcho - respondeu o tristonho - Pelo contrário, vou te conceder
três pedidos. Peça o que quiser.
- Ah, é assim? Pois então:
QUERO TER UM ROSTO DE GALÃ DE
CINEMA, QUE A MINHA GUAIACA FIQUE
CHEIA DE DINHEIRO E UM ORGÃO SEXUAL IGUAL AO DESTE ANIMAL QUE ESTOU
MONTANDO!
- Pode ir pro baile - disse o demo vou te atender os desejos.
E o Gaudério chegou no fandango,
atiçado. Foi pro banheiro conferir o resultado dos pedidos. Primeiro olhou no
espelho e tava com o rosto do Tom Cruise.
Depois abriu a guaiaca e era dinheiro que
não cabia mais. Finalmente baixou a calca
pra conferir o terceiro pedido:
- “PIÁ DE MERDA!!! ME ENCILHOU A
ÉGUA!!!”

Perguntas e Respostas sobre Ovinos:
Quais as funções de um cão-pastor?
A principal habilidade de um cão-pastor é a busca, condução 41 42 e recolhimento de animais. Quando treinados, são excelentes auxiliares nas atividades de currais, economizando tempo e reduzindo custos com mão-de-obra.
Quais as funções do cão-guarda de rebanho?
Por ser criado com ovinos desde pequeno, o cão-guarda de rebanho considera o rebanho parte da matilha. Por isso, acompanha o grupo mantendo-o
unido e, na presença de perigo, dá o alarme, enfrentando o invasor.

Como é feito o treinamento de um cão-guarda para rebanho
ovino?
Os cães-guarda devem ser treinados desde muito jovens, começando
pelo convívio com os ovinos, consumindo a mesma ração dada aos ruminantes (cuidado, cães necessitam de suplementação específica!). O aprendizado
é gradual. Privar o aprendiz do convívio com outros animais. O treinamento
pode utilizar um cão adulto já treinado, no exercício da função.

Que raças de cão-pastor são indicadas para o manejo ovino?
Várias raças existentes no Brasil são indicadas para o manejo ovino, entre
elas a Sheepdog, Colie, Gaúcho, Pastor-Alemão (dupla aptidão: pastor e guarda) e Border Colie, essa última muito inteligente e silenciosa.

Por que o uso de cercas de arame farpado não é indicado para
ovinos?
Cercas de arame farpado são contra-indicadas para contenção de qualquer espécie animal, pois as farpas podem ferir o couro, causando lesões que
servem de porta de entrada para doenças e parasitas, além de depreciar o
couro, que é um subproduto valioso.

Que raças caninas são indicadas para guarda de rebanho?
Algumas raças criadas no Brasil são indicadas para guarda de rebanho,
como a Maremmano (recentemente introduzida no País), Pastor Alemão e
Mastim.

Quais as raças ovinas brasileiras?
As raças consideradas brasileiras são: Crioula, Santa Inês, Morada Nova,
Somalis Brasileira, Bergamácia Brasileira, Rabo-Largo, Cariri, Barriga-Negra
(sem registro genealógico) e Cabugi (sem registro genealógico).

Quais as raças ovinas mais adaptadas às áreas úmidas e encharcadas?
As raças ovinas mais adaptadas a solos úmidos e baixos são: Romney
Marsh e Texel.
O confinamento de ovinos é vantajoso?
Os ovinos respondem bem ao confinamento, mas a vantagem em confiná-los está na relação custo da alimentação/custo do trabalho e no valor da
produção.
Como e quando suplementar o rebanho ovino?
A suplementação do rebanho ovino deve ser feita nos períodos críticos
do ano, para repor os nutrientes que estão faltando na pastagem. Essa suplementação deve atender às exigências nutricionais, que são diferentes conforme a condição reprodutiva e a categoria animal. Assim, as ovelhas prenhes
apresentam maior exigência no terço final da gestação, sendo a exigência
maior nas ovelhas gestando gêmeos. Os cordeiros são mais exigentes do que
as ovelhas, pois necessitam de alimentos para o desenvolvimento corporal.
Fonte: Embrapa
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ofinhas, lindas e
extremamente
dóceis, a ovelha
foi o segundo
animal a ser
oficialmente
domesticado, há mais de
13.000 anos. Mas, não é apenas de beleza que vive a ovelha, ela também é muito inteligente, sabendo inclusive
diferenciar rostos dentro de
seu rebanho e reconhecer
seu pastor. Um feito e tanto,
ponto para as ovelhinhas!
Por serem animais fascinantes, separamos algumas
curiosidades para você se
encantar ainda mais com
essas belezuras cheias de lã.
Confira!
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Algumas curiosidades sobre as ovelhas
1 A ovelha propriamente dita é apenas a fêmea, o carneiro é macho, já
o cordeiro são os jovens.
2 Há pelo menos 1.400 raças de ovelhas, cada uma adaptada às condições do local onde vive.
3 O leite da ovelha é perfeito para a produção de queijos, sendo utilizado desde a antiguidade.
4 Com o tempo, as ovelhas começaram a desenvolver lãs mais fofas,
mais resistentes e com cores diferentes.
5 O primeiro mamífero a ser clonado foi uma ovelha: a famosa Dolly.
6 Ovelhas sabem se automedicar quando estão doentes. Elas comem
plantas específicas para serem curadas.
7 A gestação da ovelha é de apenas cinco meses.
8 A ovelha (fêmea) é, geralmente, dócil e muito tranquila. Já o macho
pode ser agressivo e muito protetor, dando cabeçadas caso sinta-se
ameaçado.
9 70% de toda a lã do mundo vem da Austrália. Eles têm cerca de
126.000.000 de ovelhas que utilizam quase metade do continente da
Oceania para pastar.
10 As ovelhas têm mais de um estômago. Elas conseguem digerir grãos
que outros animais não conseguem.
Fonte: Casa da Ovelha

O

aplicativo do cavalo
crioulo vem para trazer diversão e muitos
prêmios e já é expectativa aos apaixonados pela raça! O game vai trazer
para você a sensação de ser um
jurado do freio de ouro, e o que
tiver mais acertos na escolha e
pontuação dos cavalos será o
Torcedor Freio de Ouro.
O game é para as pessoas que
apreciam a raça crioula que querem interagir, ficar por dentro das
provas do freio de ouro, e se divertir.

Concorra
a prêmios
Quer concorrer a diversos
prêmios? Basta fazer uma aposta Premium em nosso aplicativo
Freio Torcedor! Os campeões irão
levar para casa diversos prêmios!
Corra e mostre que você entende
tudo do Freio de Ouro!

Freio Torcedor
O que é o Freio Torcedor?
É um jogo eletrônico das principais provas do cavalo crioulo estilo fantasy games, ou seja é um
jogo fictício no qual as pessoas escolhem o cavalo e a égua da vida real, inserindo as notas que eles
podem obter na grande final do freio de ouro.
Quem tiver mais acertos ou notas mais próximas da vida real, será o torcedor freio de ouro, com
premiações ouro, prata e bronze, pra quem jogar PRO. E nome na lista do ranking.

Veja quem sabe mais
sobre Freio de Ouro
Selecione o cavalo e a égua que você acha
que será o grande campeão do Freio de Ouro,
após estipule as notas das parciais que você
acha que os campeões vão obter na final do
freio de ouro. O torcedor que acertar o macho
e a fêmea e com as notas mais próximas da que
os jurados deram será o Torcedor Freio de Ouro,
que também vai premiar prata e bronze, onde
vai ser divulgado no Ranking.
Mostre que você entende tudo de cavalo
crioulo, e concorra a prêmios na versão Premium. A emoção de ser um jurado do Freio de
Ouro no fantasy game Freio Torcedor!

O que é e quais são as
provas do Freio de Ouro?
O Freio de Ouro é uma competição anual
exclusiva do Cavalo Crioulo, onde podem ser
comprovadas as habilidades de cavalo e ginete,
reproduzindo nas pistas o trabalho do dia a dia
no campo.
É um conjunto de provas
que testam a doma, a resistência, a docilidade,
a aptidão e a coragem, que formam a funcionalidade do cavalo
crioulo.

Morfologia
No meio do Cavalo Crioulo todos buscam conhecimento sobre a raça, selecionam os que podem ser um
futuro garanhão, ou ótimo ventre, ou que possam ter sucesso nas pistas de julgamento.
Para ter boa morfologia o animal tem que estar dentro do
selo racial, coisa que todos buscam entender para selecionar
e preparar um animal pra competir.
Com esse intuito de incentivar o gosto pela beleza do
Crioulo, entender, aprender e testar seus conhecimentos
técnicos, criamos o game Freio Torcedor que após o Freio
de Ouro irá abrir inscrições, para os criadores participarem com seus animais, sem sair de casa, e competir na
categoria estipulada, o criador irá competir entre os animais inscritos

que mandarem os vídeos dentro do requisitos recomendado para participar, onde o animal vai ser julgado
por um jurado, quem ficar entre os 3 ganhará prêmios
e divulgado no do ranking. Para o torcedor que quiser
testar seus conhecimentos como se fosse um jurado, irá
visualizar os vídeos dos animais competidores, e vai formar a fila do primeiro ao último, e ainda estipular uma
nota de morfologia para cada um, que será o critério de
desempate.
O game poderá servir de incentivo ao criador, que
possui um bom animal em casa, para participar de uma
prova morfológica oficial da Abccc.
O game está disponível na Google Play, em breve na
AppleStore.
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hegou no mercado uma tela
com baixo custo e fácil instalação, os arames de aço galvanizado são fortes e possibilitam
que os fios sejam bem esticados, outra vantagem é que os fios horizontais correm e estruturam o próprio
alambrado, sem a necessidade de instalação prévia de arames para sustentação
da tela.
A Tela Campeira é ideal para criação de
ovinos e caprinos, mas também é muito
utilizada na proteção de lavouras, evitando entrada de capivaras, javalis e outros
animais.
Diferente da cerca de arames, essa tela
tem uma malha fechada de 10x20cm na
parte inferior. (até 60cm, após malha de
20x20cm)
Os arames utilizados são todos galvanizados a fogo e nas extemidades tem
bitola de 2,50mm de aço, já nos arames
intermediários e de amarração a bitola é
2,10mm (bwg14).
A tela é produzida em rolos de 50m de
comprimento e nas alturas de 0,80 / 1,00 /
1,20 e 1,40m.
Única tela específica para o Agronegócio que você adquire direto da fábrica com
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Chegou a tela para Ovinos com o
melhor custo benefício do Brasil
preço imbatível.
Os ovinos são animais que não respeitam qualquer tipo de cerca, por exemplo
o que segura os bovinos em cerca de 5
fios não ataca as ovelhas, são animais
muito nômades, mesmo dispondo de alimento em seu piquete elas cruzam cercas
pra pastar em outros lugares distantes,
ocasionando problemas com lavouras e
lindeiros, isso também dificulta a vida do
campeiro pois perde tempo para localizar
os animais.
A fábrica Insul Arames e Telas em parceria com a Página Campeira e com apoio
de técnicos e produtores somados a tecnologia da Nova Zelândia desenvolveram
em sua fábrica de telas, um modelo específico para atender a necessidade do Ovinocultor, com diversas alturas de 80cm a
1,40m, e com preços competitivos ao de
uma cerca com 7 fios de arame.
O produtor e consultor técnico Cristiano Cavalheiro, diz que instalou uma tela
de 80cm de altura em uma cerca antiga, e
numa outra cerca que não possuía tramas,
em uma área de 15 hectares, e está muito
satisfeito pois nunca teve problemas com
animais fugindo nem entrando nos piquetes estabelecidos.

Em comparação com o custo de uma
cerca de arames lisos para ovinos e caprinos, a tela campeira possui um ótimo
custo benefício. Ela contém de forma
muito mais eficaz os animais no recinto,
e diminui a quantidade de material para
construir uma cerca de 7 e 8 fios, sem necessidade de tramas que precisam ser furadas, caladas, e desquinadas, diminui a
quantidade de arames de Atílio, e rolos de
arames ovalados.
Visualmente a ovelha percebe o bloqueio por ser um emaranhado de arames,
diferente dos arames lisos que muitas vezes deixam elas escaparem. A tela campeira é também muito mais eficiente em
evitar a entrada de predadores, e animais
como javalis e capivaras que podem gerar
grandes prejuízos as lavouras.
São confeccionadas em arame galvanizado a fogo, com média de 60g/m2 de
zinco, o que confere a esta tela uma durabilidade excelente contra corrosão. Em
condições normais de uso, sem agressões
diretas, ela pode durar de 7 a 10 anos sem
mostrar sinais de ferrugem.
A fábrica Insul é localizada em Cachoeira do Sul, também produzindo outros
tipos de telas para residências e etc.

Entre em contato
com Consultor
Técnico pelo
Fone/Whats:
(51)99920.7592

Classificados
do Campo
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Ilustrador do Elebê
90 Ovelhas com cria ao pé

50 Ovelhas e Borregas Texel

Borregas Texel

R$350,00

144Ha de campo pra Pecuária
R$6.000,00

5

R$ 30.000,00.

R$ 500,00

Cordeiras Texel PO registradas
R$ 1.500,00.

Trator Massey Ferguson 290
R$ 20.000,00

Touro Brangus, Brinco 001
R$ 5.000,00.

Reprodutor Hampshire Down PO
registrado, Santana da Boa Vista - RS.
R$ 1.500,00.

R$ 500,00

S10, 2001 gasolina direção hidráulica,
banco de couro
R$ 16.000,00.

Galloway PO
Cab. Passo do Sobrado - RS.
R$ 3.000,00

Valmet tracionado e turbinado, 100cv
R$ 45.000,00

Reprodutor Red Angus, genética Cia
Azul, Rio Pardo - RS.
R$ 10.000,00.

Reprodutor Red Angus, genética Cia
Azul, Rio Pardo - RS.
R$ 10.000,00.

Veja mais lotes em
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Recorde na exportação de bovinos vivos
refletirá na venda de terneiros no RS

D

Joana
Colussi

ebandada de gado
em pé para fora do
país, onde o mercado hoje remunera
melhor,
deverá
reduzir oferta de animais na temporada de outono, ajudando a
valorizar os preços

Nos três meses que antecederam o início das feiras de terneiros
no RS, 20.798 bovinos vivos foram
exportados pelo porto de Rio Grande – número histórico e duas vezes
superior ao volume embarcado no
primeiro trimestre do ano passado.
A debandada de gado em pé
para fora do país, onde o mercado
hoje remunera melhor, impactará
diretamente nas batidas de martelo na temporada de outono.
Além da provável redução da
oferta colocada em pista, a liquidez de terneiros vivos no Exterior
tende a valorizar os lotes que ficarão aqui.
O efeito no porto já foi sentido
nos primeiros remates, que tiveram médias acima do esperado.
Na 30ª Feira de Terneiros, Terneiras
e Vaquilhonas de Santo Antônio
da Patrulha, realizada há uma semana, os machos foram negociados em média a R$ 5,83 o quilo, e
as fêmeas, a R$ 5.
Um dos lotes de terneiros alcançou média de R$ 7 o quilo.
Quase toda a oferta, de 605 ani-

mais, foi negociada – com exceção
de 15 exemplares.
A exportação de gado em pé
trouxe um fôlego à pecuária, justamente em um momento de baixa do preço do boi gordo – avalia
Francisco Schardong, presidente
da Comissão de Exposições e Feiras da Federação da Agricultura do
Estado (Farsul).
Em Cachoeira do Sul, o resultado da 48ª Feira de Terneiros,
Terneiras e Vaquilhonas também
refletiu o mercado impactado
pelo aumento das exportações de
animais vivos. Dos 869 exemplares
colocados em pista, todos foram
vendidos. Entre os machos, a média foi de R$ 5,52.
Se não fosse a exportação, talvez sobrassem terneiros. E o valor
das médias só não foi maior por
conta do preço do boi gordo, que
segue baixo – diz Vinícius Porto,
presidente do Núcleo de Produtores de Terneiros de Corte de Cachoeira do Sul.
Além da sustentação dos preços no mercado interno, por conta

No primeiro trimestre de 2018, foram embarcados mais de 20 mil animais pelo porto de Rio
Grande, volume histórico - Marcus Tatsch / Especial
da expectativa de menor oferta
de animais em pista, a demanda
externa por bovinos brasileiros
tende a estimular a procura por fêmeas nas feiras de outono.
A liquidez do mercado, seja
para exportar ou vender aqui,
levará muitos criadores a investi-

rem em ventres – confirma Jarbas
Knorr, presidente do Sindicato dos
Leiloeiros Rurais do Rio Grande do
Sul (Sindiler-RS).
Apesar da boa expectativa, o
dirigente prefere não arriscar projeção de oferta de animais e de
médias na temporada.

Embarques mudam manejo no campo

Leilão da 48ª Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas, em Cachoeira do Sul, teve pista limpa
- Marcus Tatsch / Especial
O aquecimento do merca- provocando uma mudança no
do externo de gado em pé vem manejo dos animais nos cam-

pos gaúchos. Tradicionalmente
castrados ao nascer ou antes do
desmame, os terneiros passaram
a ser mantidos inteiros visando as
exportações – já que os importadores exigem animais não castrados.
Muitos criadores estão aguardando até o desmame para decidir sobre a castração – relata
Fernando Velloso, da assessoria
agropecuária FF Velloso & Dimas
Rocha.
O estímulo para mandar os
animais ao porto, em vez de vender nas feiras de temporada, vem
da diferença no preço – cerca de
R$ 1 a mais por quilo nas expor-

tações.
A opção é financeira. Temos
de decidir pela venda que viabilize o nosso negócio, ainda mais
em ano com preço baixo do arroz
– diz José Roberto Pires Weber,
presidente da Associação Brasileira de Angus, ao lembrar que
muitos pecuaristas são também
arrozeiros.
Além da maior remuneração,
os criadores ainda têm a vantagem de não gastarem com frete
nas exportações. Nas feiras, normalmente precisam arcar pelo
menos com parte do transporte
dos animais – alguns deles para
fora do Estado. Outro fator, acres-

centa Weber, é o de que animais
inteiros (não castrados) ganham
peso mais facilmente do que os
castrados – por questões hormonais. O entusiasmo com as
vendas externas, no entanto, se
mistura com a incerteza sobre a
regularidade dos embarques nos
próximos meses.
Ainda não sabemos se esse
tipo de comercialização se manterá firme. Mas o fato é que essa
mexida no mercado vai estimular
os produtores de genética a ter
um terneiro de melhor qualidade
– afirma Luciano Dornelles, presidente da Associação Brasileira de
Hereford e Braford.
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Fique por dentro dos eventos que
acontecem até o final do ano

Ginete Antonieto Rosa
na FICCC 2018

Paleteada
FICCC 2018

Ginete Raul Lima
na Final do Freio
de Ouro 2018
com cavalo
Niazzi Improviso

Ctg Oswaldo Aranha..........................................Alegrete...........................4ª.............Ctg Oswaldo Aranha........................................30/11/2018 A 02//12/2018.................................Enio Aurelio
24º Fenartinho-Evento Regional.......................Uruguaiana......................4ª.............Ctg Patrulha Do Oeste.....................................Outubro/Novembro.............................................. Ilva Goulart
Circuito Regional De Danças-4ª Rt.....................Uruguaiana......................4ª.............4ª Região.........................................................A Confirmar.......................................................... Ilva Goulart
Ctg Lalau Miranda.............................................Passo Fundo.....................7ª.............Parque De Rodeios Municipal..........................04/08/2018 Á 05/08/2018.............................................Decio
Ql Campeiros Da Ronda.....................................Ronda Alta.......................7ª.............Parque De Rodeios Municipal..........................18/08/2018 Á 19/08/2018.......................................Marciano
Rodeio Internacional De Passo Fundo...............Passo Fundo.....................7ª.............Parque De Rodeios Municipal..........................05/12/2018 Á 09/12/2018..............................................Gilda
Torneio De Inverno Do Ctg Querência De São Pedro
..........................................................................Guabiju.............................11ª...................................................................................24/26 Agosto.........................................................Kleber Fiori
Torneio De Inverno Ctg Querêcia Do Prata.........Nova Prata........................11ª...................................................................................07/09 Setembro............................................... Wagner Zottis
Torneio Do Ctg Sombra Da Serra/ Ctg Sentinela Da Serra
..........................................................................Potásio Alves/ Garibaldi..........11ª...................................................................................14/16 Setembro .....Altemir Nunes Feereira/ Armando Flores
Copa Bento Ctg Laço Velho................................Bento Gonçalves..............11ª...................................................................................21/23 Setembro.................................................Antenor Rizzi
6ºbaile Da Prenda Jovem Do Ctg Sentinela Da Serra
..........................................................................Garibaldi..........................11ª...................................................................................06 De Outubro................................................Armando Flores
36º Baile Da Prenda Jovem Do Ctg Rincão Da Roça Reúna
..........................................................................Veranópolis......................11ª...................................................................................13 De Outubro....................................Idevaia Rossato Sachini
28º Baile Da Prenda Jovem Do Ctg Querência Do Prata
..........................................................................Nova Prata........................11ª...................................................................................21 De Outubro.................................................. Wagner Zottis
26º Rodeio De Garibaldi - Ctg Sentinela Da Serra
..........................................................................Garibaldi..........................11ª...................................................................................09/11 Novembro............................................Armando Flores
4º Rodeio De Vila Flores- Ctg Querência Das Flores
..........................................................................Vila Flores.........................11ª...................................................................................16/18 Novembro....................................... Thomáz Carnevalli
6º Rodeio Do Ctg Laço Velho..............................Bento Gonçalves..............11ª...................................................................................23/25 Novembro................................................Antenor Rizzi
31º Rodeio De São Jorge- Ctg Cavalo Branco ....São Jorge..........................11ª...................................................................................29/02 Dezembro...............................................Josimar Zorzo
29º Rodeio De Paraí- Ctg Rodeio Da Amizade...Paraí.................................11ª...................................................................................07/09 Dezembro............................................... Idenor Saugo
41º Rodeio De Guabiju- Ctg Querência De São Pedro
..........................................................................Guabiju.............................11ª...................................................................................14/16 Dezembro...................................................Kleber Fiori
Festa Campeira..................................................Portão..............................15ª...........Ctg Velha Cambona.........................................04 De Novembro De 2018.................................Alice Bernardi
4º Rodeio De Trios- Ctg Lenço Branco Do Bom Fim
..........................................................................São Gabriel.......................18ª...........Sede Campestre Rodolfo De Lima Machado...4 E 5 Agosto 2018.................................................Caio Achiles
4º Rodeio De Trios Do Ptg Rancho Da Amizade São Gabriel......................18ª...........Sindicato Rural De São Gabriel........................8 E 9 Setembro 2018.......................................Rafael Bovolini
5º Rodeio Ctg Sentinela Do Forte......................São Gabriel.......................18ª...........Sede Campestre Rodolfo De Lima Machado...5,6 E 7 Outubro 2018.......................................Francisco Lucio
Rodeio Ctg Tarumã............................................São Gabriel.......................18ª...........Sindicato Rural De São Gabriel........................12,13 E 14 Outubro 2018........................................Jose Henio
Rodeio De Trios- Ptg Segredo Do Laço...............Caçapava Do Sul...............18ª...........Sede Campestre Tady Ilha Machado................26,27 E 28 De Outubro2018...............................Favorino Dias
7º Rodeio Intermunicipal -Ctg Lenço Branco Do Bom Fim
..........................................................................São Gabriel.......................18ª...........Sede Campestre Rodolfo De Lima Machado...9,10E 11 Novembro 2018.....................................Caio Achiles
Ptg Sobra De Guerra..........................................Santaninha Da Boa Vista.. 18ª...........Santaninha Da Boa Vista.................................10,11 De Novembro 2018.................................... Jose Moacir
28º Rodeio Intermunicipal-Ptg Campeiros Do Irapuá
..........................................................................Caçapava Do Sul...............18ª...........Sede Campestre Tady Ilha Machado................16,17E18 Novembro 2018.......................Francisco Rodrigues
Rodeio De Trios - Ctg Três Querências................São Gabriel.......................18ª...........Sede Campestre Rodolfo De Lima Machado...1 E 2 Dezembro 2018................................. Maria Medianeira
Rodeio - Pl Guarda Velha...................................Caçapava Do Sul...............18ª...........Sede Campeira Pl Guarda Velha.....................7,8 E 9 Dezembro 2018......................................... Jose Moacir
Rodeio De Trios Pl João Carlos Da Silva..............São Gabriel.......................18ª...........Rincão Do Claro...............................................14,15 E 16 Dezembro 2018....................................João Paulo
Rodeio Ptg Os Monarcas....................................Caçapava Do Sul...............18ª...........Sede Campeira Ctg Familía Nativista...............22E 23 Dezembro 2018..............................................Maiquel
Ptg Sobra De Guerra..........................................Santaninha Da Boa Vista.. 18ª...........Santaninha Da Boa Vista.................................22 E 23 De Dezembro 2018.................................. Jose Moacir
21º Torneio De Laço...........................................Três Coroas
22ª.....................................................................Estrada Moreira, Sn, Parque Ctg Querência Do Mundo Novo...................................01-02/09/2018.......................................................Sérgio Hirt
2ª Festa Campeira Do Ctg Os Serranos...............Taquara............................22ª
..........................................................................RS 115, Km 2, SM, Sede Campestre CTG “O Fogão Gaúcho”..............................................28-30/09/2018....................................Ricardo Mônaco Lopes
15ª Festa Campeira............................................Igrejinha...........................22ª ..........Av. Ildo Meneguethi, Sn, Casa De Pedra..........03-04/11/2018.................................................Rosane Maciel
34º Rolantchê Internacional..............................Rolante.............................22ª
...................................................................................................................Rs 239, Km 63, Quinze - Parque Vitor Mateus Teixeira....07-11/11/2018..................................................... Celso Lopes
11º Torneio De Laço...........................................Igrejinha...........................22ª...........Rua Arthur Geis, 951, Vila Nova.......................08-09/12/2018............................Gilberto Theobaldo Schimtt
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Como perceber que a pastagem
não está bem?

uando ficamos doentes, ao
enfrentarmos um problema,
ou qualquer outro inconveniente, nos deparamos com
os indícios. Indícios são evidências que nos conduzem a tomarmos
algumas decisões. Pois bem, quando estamos gripados, começamos a espirrar ou
ficamos abatidos, na sequência, podemos
chegar em um estado na qual a decisão
mais certa é ir ao médico e na farmácia
comprar remédios.
A pastagem, como não é diferente,
é um sistema que nos permite produzir
animais que a um baixo custo e, como se
não bastasse, com alta eficiência. Na pastagem, como qualquer sistema, há alguns
pontos importantes para serem observados que nos fazem ou não tomar algumas
decisões. Essas, culminarão em atitudes
positivas para otimizar ou recuperar o sistema.
O primeiro e primordial indício que
mostra se a pastagem vai ou não vai bem
é a produtividade. Quando a área não suporta os mesmos animais que suportava
antes, com certeza este fator é facilmente
notado. Erroneamente, quando uma pastagem anda mal, ou seja, ela esta entrando
em um processo de degradação, automaticamente pensamos que ela ficará menos
nutritiva e que com certeza devemos suplementar os animais em função da falta
de proteína.
Um ponto muito importante a ser abordado é que quando uma forrageira está em
deficiência, ela sim, diminui a sua qualidade, mas com certeza, esta diminuição não é
tão sensível a ponto de pensarmos que devemos suplementar ou não proteína. Neste
caso, o fator mais agravante é a diminuição da produção. Me perguntam sempre,
e no inverno? Por que um capim diminui
seu valor proteico? Neste caso a forrageira
diminui o seu valor nutritivo e sua produção, pois ela permanece em um estado de
sobrevivência. Neste caso, ela procura se

manter viva, para passar o período desfavorável de crescimento e continuar a sua vida
no verão (considerando forrageira tropicais, por exemplo). Neste caso, as diminuições nos teores de proteína, por exemplo,
se dão ainda, pela alteração na proporção
de folhas e caules e por consequência, alteração no seu teor proteico.
Outro fator importante a ser considerado em uma pastagem é o indício das
falhas na pastagem. Estas são oriundas de
plantas que morreram em função de condições adversas. Explicando de forma bem
simples, uma forrageira que emite folhas
para fazer fotossíntese - e consequentemente produzir “alimento” (compostos fotossintéticos) para si própria - faz uso de
alimentos pré-reservados na raiz. Quando
ela é pastejada, utiliza estes alimentos das
raízes e ao emitir folhas novas, faz fotossíntese e repõe esse conteúdo utilizado
na raiz. Isto acontece naturalmente no
pastejo com manejo correto (rotacionado). Quando isto não é respeitado, a planta não repõe seus nutrientes, esses são
utilizados e consequentemente, a planta
morrerá. Ao morrer, ela some do pasto originando falhas. Se não há capim, não há
produtividade.
A presença de falhas acarreta em uma
porta de entrada para plantas invasoras
que infestam a pastagem e competem
com o capim. Inicia-se o processo de
degradação, este aqui mencionado em
função de uma forrageira que morreu e
deixou uma porta de entrada. Porém, em
muitos casos, a degradação ocorre pela
falta de nutrientes. A invasora é menos
exigente e consegue viver naquela área na
situação na qual se encontra a pastagem.
Sendo assim, voltamos a enfocar na
falta de produtividade, que indica que o
capim não está bem. Muitos falam que
cupins, plantas invasoras e outras plantas
são bem-vindas na pastagem para compor o ecossistema. Senhores, lugar de
pastagem é lugar de pastagem. Vale des-

tacar que não menciono e considero as árvores como invasoras, pelo contrário, elas
devem compor a área de pastagem promovendo sombra para os animais. Além
disso, por terem raízes profundas, retiram
os nutrientes mais profundos, atuando
como grandes recicladoras de nutrientes.
Voltando ao aspecto de indicador, não é
admissível a presença de cupins e outras
invasoras na pastagem. A presença deles
nos indica que o pastejo não está bem, ou
seja, foi permitido que algo entrasse na
área em função do não atendimento de
algum requisito do capim.
As principais causas da degradação da
pastagem têm sido relacionadas desde a
escolha da espécie ou cultivar de forrageira, seguido do estabelecimento deficiente, preparo inadequado do solo, ausência
de calagem e adubação, baixa qualidade
da semente até o mau manejo da espécie
forrageira, principalmente o super pastejo
(mais animais do que a área suporta). Tais
fatos se devem às falhas na exploração
pecuária como um todo, incluindo problemas relativos à conservação dos solos,
planejamento do equilíbrio da oferta e

demanda de alimentos ao longo do ano,
além da não reposição de nutrientes.
Em resumo, toda e qualquer pastagem
deve ser observada. Se nós queremos produtividade devemos proporcionar condições para tal fato. Como sempre defendo a
bandeira, com mais ou menos adubo não
iremos formar um super capim ou ainda
um capim deficiente. A grosso modo, estaremos prejudicando mais sensivelmente a
produtividade do capim. Este é o melhor
indício de que as coisas estão ruins. Portanto, tudo culminará na degradação da
pastagem, implicando na sua recuperação, a qual demandará custos.
Se quisermos produzir temos que
atender a demanda. Indícios de que tudo
vai bem sempre estarão defrontes nossos olhos. O que precisamos é querer ver.
Para concluir, se o problema for uma gripe
passageira podemos até pensar em tomar
remédio, mas se não tivermos certeza do
que fazer procure sempre um médico. No
caso da pastagem, um profissional que
atenda a demanda. Não fique gastando
arremessos, acerte logo no alvo.
Fonte:MilkPoint

Vendas de carne bovina crescem
11% e somam US$ 3,5 bilhões
China é responsável por 56% da receita e Alemanha a umentou compras em mais de 330%
Com certificado de sanidade e produzida com
sustentabilidade, a carne
bovina brasileira entrou
em mais de 135 países,
em 2017, totalizando 1,5
milhão de toneladas e divisas de US$ 6,1 bilhões. Já
no acumulado de janeiro
a julho deste ano, o Brasil
vendeu 844 mil toneladas, acréscimo de 8,3%
em comparação ao igual
período do ano passado,
representando US$ 3,5 bilhões (+11,1%).
De acordo com os dados da Secretaria de Relações Internacionais do

Agronegócio do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, os principais mercados importadores da proteína animal
produzida pelo Brasil, até
julho deste ano, foram
Hong Kong, China, Egito,
Chile, Irã, Estados Unidos e
Alemanha.
O destaque do período foi a China, com alta de
56,4% (US$ 729 milhões)
no valor importado do Brasil, com 158 mil toneladas
(+43,8%) de carne bovina.
Outro mercado comprador de relevância nos sete
primeiros meses do ano

foi a Alemanha, com alta
de 338,4% no volume financeiro, ou US$ 133,8 milhões, o que corresponde a
quase 6 mil toneladas.
O Chile aumentou seu
fluxo comercial com o Brasil. Suas compras no período tiveram incremento de
perto de 80%, alcançando
US$ 253 milhões. O volume chegou a quase 61 mil
toneladas de carne bovina
no acumulado do ano.
Outro destaque no
ranking da carne bovina
brasileira é Hong Kong,
que comprou US$ 879 milhões (+29,1%) e 212 mil

toneladas (+18,1%).
O Brasil disputa com a
Índia a primeira posição
entre os maiores exportadores mundiais de carne
bovina com aproximadamente, 1,85 milhão de
toneladas, em 2017, de
acordo com o relatório do
USDA (Departamento de
Agricultura dos Estados
Unidos, na sigla). Depois
vem a Austrália (1,48 milhão t) e os Estados Unidos
(1,3 milhão t). O país possui
217 milhões de cabeças de
gado bovino e bubalino.
Fonte: Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA).

País vendeu 844 mil toneladas de janeiro a julho

