
“Fazendo parte da 3ª geração de pecuaristas da família 
Tellechea, seguimos com os ideais daqueles que nos 

antecederam, ou seja, buscar a produção de animais que 
atendam as exigências de mercado, sempre com as metas de 

fertilidade, precocidade e qualidade de carne. Com estes 
objetivos viemos através dos anos nos adaptando as 

ferramentas objetivas de mensuração de resultados para poder 
oferecer aos nossos clientes produtos com bases sólidas que 
atendam suas necessidades” Pedro Surreaux Ribeiro Tellechea

08 a 11 de Março

TELLECHEA ASSOCIADOS

O Remate TELLECHEA ASSOCIADOS é o 
resultado de uma importante e longeva 
parceira entre as cabanhas Brangus Juquiry, 
BT Junco, Cabanha Tellechea e Brangus 
Brasil. Embora a primeira edição do leilão 
tenha ocorrido em Outubro de 1985, os 
animais de nossos participantes já eram 
aprimorados e comercializados muito antes 
disso. Nossos plantéis Angus têm mais de 
100 anos de seleção e no Brasil fomos 
pioneiros na raça Brangus. Além da genética, 
herdamos de nossos antecessores o 
comprometimento em ofertar Qualidade em 
Quantidade.   Para atender    as    mais    altas 
e  x  i  g  ê  n  c  i  a  s          d  o         m  e  r  c  a  d  o

i n v e s t i m o s  e m  p r o g r a m a s  d e 
melhoramento genético, avaliações de 
eficiência alimentar, medições de carcaça 
v ia  ultrassonografia e  julgamentos 
morfológicos das raças. Nosso objetivo é 
desenvolver reprodutores com índices 
melhoradores, superiores na produção de 
carne, sendo rústicos e adaptados a todas 
as regiões do país. A partir de 2015, quando 
introduzimos um leilão virtual em junho, 
apresentamos em pista os frutos deste 
trabalho duas vezes ao ano.  Nosso 
tradicional evento presencial segue 
ocorrendo em Outubro, sempre no domingo, 
desde a criação do TELLECHEA ASSOCIADOS.
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