parte. Se fizermos bem a nossa parte,
de certeza que este setor tem condições para sair desta crise que nos
assolou nos últimos tempos devido à
baixa substancial do preço do leite.
- Tem havido retomas…
J. R. - Há algumas retomas, mas
temos a expetativa que possam vir a
aumentar. O grande desafio é que
todas as indústrias aumentem o preço
do leite e sabemos que têm condições
para tal e que isso irá acontecer nos
próximos meses.
Aqui demonstrámos uma vez mais
que a lavoura faz bem a sua parte, que
é produzir com qualidade, e que a presença do Presidente do Governo
Regional, pode ser um sinal de alento
para o setor continuar a apostar na
qualidade e na genética.
Estes concursos servem precisamente para demonstrar o que os agricultores fazem nas suas explorações
ao longo do ano, mas também deu a
oportunidade de sermos visitados por
muita gente de fora da região.
Tivemos presentes neste IV Concurso
Micaelense Holstein Frísia de Outono

“

Está lançada a intenção do concurso nacional
ser feito na região em 2020, aqui em São Miguel,
e esperamos que algumas situações sejam
debeladas e que haja vontade de todos para
que isso possa acontecer”

mais de 30 empresários agrícolas do
continente, tivemos mais de 20
espanhóis, cerca de 40 finlandeses,
40 alemães e muita gente que diariamente fornece produtos para a
região. A internacionalização do concurso começa a ter efeitos práticos,
que é isso que desejamos cada vez
mais.
Está também lançada a intenção do
concurso nacional ser feito na região
em 2020, aqui em São Miguel, e esperamos que algumas situações sejam
debeladas e que haja vontade de todos
para que isso possa acontecer.
O custo de um evento desta natureza é discutível porque tem sempre
retorno próprio que é mostrar aquilo

que temos e o que fazemos, e demonstrar que as pessoas que trabalham diariamente nesta vida ainda acreditam.
Somos muito resilientes, mas o que
precisamos é melhorar o nosso rendimento por via do aumento do preço
do leite.
- Os animais de excelência aqui
presentes vêm reforçar que os produtores fazem o que lhes é pedido,
mas falta a outra parte…
J. R. - Já tenho vindo a dizer há
algum tempo que temos dos melhores
leites do mundo mas temos o leite
mais mal pago da Europa. Estamos na
cauda da tabela dos preços da Europa,
isso é uma situação inadmissível e o
Governo Regional não pode ficar
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