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Estado da Agricultura
Enviado por Fernando Lucas
24 de maio de 2014

JANAÃšBA (Fernando Lucas) â€“ Uma tradiÃ§Ã£o que vem se mantendo ao longo dos anos e passando de pai para filho.
Assim Ã© o GrotÃ£o da Saudade, evento que reÃºne os melhores cavaleiros e praticantes da boa vaquejada. Coordenado
pelo mÃ©dico veterinÃ¡rio, Dr. Paulo Nogueira, que dÃ¡ sequÃªncia aos trabalhos iniciados pelo seu saudoso pai, Ildeu
Soares Nogueira o GrotÃ£o da Saudade em 2014 completa seus 26 anos de realizaÃ§Ãµes e jÃ¡ comeÃ§a a preparar o
sucessor do Dr. Paulo. Isso mesmo, o sangue nas veias nÃ£o deixa dÃºvida que seu filho, Henrique, 15 anos, com toda
certeza, darÃ¡ continuidade Ã esta tradiÃ§Ã£o familiar. Ele, inclusive jÃ¡ estÃ¡ participando de torneios regionais e pelo
Brasil afora representando a Fazenda Coqueiros, de propriedade da famÃ-lia, e palco do GrotÃ£o da Saudade, que fica
em VerdelÃ¢ndia, aqui na regiÃ£o da Serra Geral de minas.

Â

â€œVejo com entusiasmo e muita honra a participaÃ§Ã£o de meu filho nas vaquejadas, pois esta Ã© uma tradiÃ§Ã£o que vem
de meu pai, tios e que pretendo dar sequÃªncia com ele. PorÃ©m, sem deixar os estudos, que Ã© sua prioridade no
momento. Mas ele estÃ¡ sabendo, muito bem, conciliar tudo em busca de sua formaÃ§Ã£o acadÃªmica. Tudo com muita
responsabilidadeâ€•, atesta o mÃ©dico veterinÃ¡rio, Dr. Paulo Nogueira.

Â

Este ano, como nos demais anteriores, a volumosa premiaÃ§Ã£o serÃ¡ uma das grandes atraÃ§Ãµes do evento. SerÃ£o
cerca de R$ 60 mil em prÃªmios, incluindo-se aÃ-, um automÃ³vel zero quilÃ´metros.

Cavaleiros de todas as partes do Brasil estÃ£o presentes, como as representaÃ§Ãµes de EunÃ¡polis, na Bahia; Rio de
Janeiro, SÃ£o Paulo, Rio Grande do sul e, Ã© claro, de todas as partes de Minas Gerais. O evento, segundo seus
organizadores, recebeu cerca de 400 inscriÃ§Ãµes de todo o paÃ-s, o que demonstra a seriedade com que Ã© tratado pelos
apreciadores do esporte. â€œEstamos sempre em constantes viagens pelo Brasil participando de vaquejadas. Talvez seja
esse o motivo de tantas inscriÃ§Ãµes, como forma de retribiuiÃ§Ãµes Ã s nossas visitasâ€•, atesta Dr. Paulo Nogueira.

Â

LEILÃƒO -- AlÃ©m da tradicional vaquejada, o GrotÃ£o da Saudade tambÃ©m apresenta o seu 29Âº LeilÃ£o Fazenda
Coqueiros e Convidados, que, mesmo com a seca que assola a regiÃ£o, vai ser, este ano, um dos melhores ali
realizados. Segundo os organizadores, isso se deve Ã qualidade dos animais, cerca de 350 para confinamento e outros
300 que ali estarÃ£o, logo mais Ã partir do meio dia deste sÃ¡bado, dia 24.

Â

SECRETÃ•RIO -- Ainda como forma de abrilhantar mais o evento, este ano o GrotÃ£o da Saudade estarÃ¡ recebendo a
ilustre visita, durante o leilÃ£o, do atual secretÃ¡rio de Estado de Minas Gerais da Agricultura e AgronegÃ³cios, AndrÃ© Luiz
Coelho Merlo.
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