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 51ª Expô Araçatuba 2010   08 a 18 de julho   Araçatuba (SP)

 Leilão Virtual Elo da Raça Dorper   12 de julho   Transmissão Terraviva, 21 h

 11º Leilão Nelore Katayama   22 de agosto   Araçatuba (SP), Canal Rural, 13 h

 Leilão Virtual de Liquidação Marchigiana Katayama   25 de agosto   Transmissão Canal do Boi, 20 h

 3º Leilão Virtual Katayama Ovinos   07 de novembro   Transmissão Terraviva, 21 h

 3º Leilão Excelência Dorper   março de 2011   Durante a Feinco (SP)
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A pecuária brasileira é fantástica. Em meio século, se transformou no 

mais importante negócio rural do País, que supera os R$ 75 bilhões em 

movimentação somente dentro da porteira. Nesse período, saímos de 

uma atividade de subsistência para o mundo. Nossa carne bovina está 

hoje em mais de 150 países. São quase 3 milhões de toneladas exportadas 

por ano – e isso sem contar os grandes mercados consumidores, como Estados Unidos, Japão, 

Canadá, Coreia do Sul e México, que não aceitam nosso sistema de controle da febre aftosa.

Nós, pecuaristas, estamos na base dessa impressionante cadeia produtiva. Nosso trabalho 

é essencial para o crescimento da oferta de animais de qualidade. Por isso, temos uma 

grande responsabilidade nas mãos. Temos de utilizar a melhor genética e as práticas 

nutricionais e sanitárias ideais e gerir os nossos projetos pecuários como empresas. 

Particularmente em relação à genética, atingimos resultados igualmente extraordinários 

nas últimas décadas. O peso médio do bezerro à desmama avançou para cerca de 170 kg; a 

idade média da vaca ao primeiro parto gira em torno dos três anos; a idade média do abate 

também está em três anos após se manter perto dos 50 meses.

São ganhos realmente excepcionais e que se devem ao melhoramento genético contínuo, à 

rígida avaliação zootécnica e ao empenho dos criadores em intensificar, progredir, avançar. 

Parabéns a todos nós por esse desempenho!

Porém, é preciso mais. E sabemos que podemos evoluir. A cada ano, avançamos em termos 

de peso à desmama, fertilidade, precocidade, acabamento, qualidade de carne e demais 

indicadores produtivos. Os pecuaristas brasileiros são incansáveis produtores de resultados 

e conquistas. E nos sentimos felizes em conseguir superar nossos limites.

A Katayama dá sua contribuição a esse processo de melhoria contínua da eficiência da 

pecuária brasileira. Criamos o PKGA+, nosso programa de genética avançada, focado 

na seleção constante e rigorosa das progênies, selecionando os melhores produtos e 

descartando aqueles de índices inferiores. Com base genética de mais de 2.500 fêmeas, 

conseguimos acelerar os ganhos ano a ano e colocamos à disposição do mercado 

reprodutores e matrizes que contribuem para melhorar os índices de produtividade.

Nesta edição especial da Revista Katayama, falamos um pouco mais sobre o PKGA+ e 

também sobre o nosso trabalho com o gado Elite e de corte, além dos ovinos, realizado em 

busca da melhoria contínua. Ficamos à disposição para seu contato ou sua visita. 

Afinal, o nosso objetivo é o mesmo: produzir mais e melhor.

Gilson Katayama
Diretor Katayama Pecuária
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programa de FIV (Fertilização “in Vitro”) 

cujos embriões são implantados em recep-

toras próprias produzidas nas fazendas de 

corte da empresa. As demais matrizes são 

submetidas à estação de monta com Insemi-

nação Artificial entre novembro e fevereiro.

“Não queremos mais que 100 matrizes neste 

Núcleo, e todos os anos selecionamos den-

tre todas as fêmeas, vacas e novilhas, e des-

cartamos as piores mantendo um grupo se-

leto do que consideramos a reserva genética 

da Katayama”, ressalta Gilson Katayama.

 Localizado no município de Guararapes (SP), 

o Núcleo Elite da Katayama conta com reba-

nho de aproximadamente 100 matrizes da 

mais alta qualidade genética, adquiridas e 

multiplicadas a partir dos melhores projetos 

de seleção e criadas para reproduzir animais 

diferenciados, com excepcional beleza e ca-

racterização racial sem perder a funcionali-

dade e o fenotipo produtivo tão necessários 

na pecuária moderna.

Neste Núcleo revezam-se ao longo do ano 

um plantel de 30 doadoras destinadas ao 

Doadoras Elite: selecionadas para multiplicar qualidade

A Katayama pecuária estabeleceu a nova estrutura de negócios 

do segmento de bovinos, definindo núcleos de atuação distintos, 

mas que se complementam e fortalecem a atuação da empresa 

03

Katayama Pecuária define sua
NOVA ESTRuTuRA DE NEgóCiOS

nos diferentes pilares da pecuária: elite, genética importada, 

genética provada e gado de corte. São a raça, a Beleza e a 

produtividade Comprovada caminhando juntas.

núclEo ElitE

genética de Pista e Diferenciada
No acasalamento destas doadoras, a  Ka-

tayama prioriza o acasalamento com raça-

dores que vêm se destacando nas pistas de 

julgamento das exposições ranqueadas na-

cionalmente.

“Mensalmente pinçamos os melhores exem-

plares nascidos e destinamos a um trata-

mento diferenciado em nossas baias loca-

lizadas na propriedade Cachoeirinha. São 

estes animais que participarão das pistas de 

julgamentos e ocasionalmente vendidos nos 

remates elites”, complementa o criador.

Baia Cachoeirinha: para os melhores animais
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O grande salto da pecuária brasileira foi 

dado em 1962 com a realização da última (e 

maior) importação de genética Ongole da 

Índia. A partir de então, a atividade evolui 

explosivamente em termos de produtivida-

de e o gado Nelore ganhou o País, represen-

tando atualmente em torno de 80% do re-

banho nacional – estimado em 175 milhões 

de cabeças.

Quase cinco décadas depois, a pecuária na-

cional novamente volta suas atenções para a 

genética indiana. Desta vez, ao contrário da 

expansão da criação, buscam-se linhagens 

para novo e produtivo choque de sangue no 

gado Nelore.

A Katayama Pecuária faz parte desse novo 

movimento da pecuária nacional participan-

do do grupo JOP, que inclui também Pedro 

Novis, Carlos Mestriner, José Roberto Colli, 

José Carlos Prata Cunha e Orestes Prata  

Tibery Jr. (veja mais detalhes à página 9).

A incorporação de novas linhagens da Índia 

é o foco do Núcleo POI da Katayama. “Nos-

sa proposta é trazer embriões de fêmeas 

produtivas, férteis e resistentes. Será uma 

excepcional contribuição à raça Nelore em 

termos de abertura de sangue”, assinala  

Gilson Katayama.

Em curto espaço de tempo essa genética ex-

cepcional estará à disposição dos pecuaris-

tas brasileiros, contribuindo para melhorar 

ainda mais a raça Nelore.

núclEo poi

Abertura de Sangue para o Nelore

04

Vaca POI: características raciais com produtividade

Vaca POI: contribuição importante para o Nelore
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Para a Katayama, a carne bovina macia e 

suculenta, originária de animais precoces e 

bem acabados, é o objetivo final da cadeia 

produtiva. É essa o essência 

do Núcleo Corte da empre-

sa, que realiza a pecuária de 

ciclo completo: cria, recria e 

terminação em confinamen-

to, em instalação física pró-

pria com capacidade estática 

para 8 mil cabeças, em Três 

Lagoas (MS). Essa estrutura é 

completa, inclusive com produção de silagem 

de capim a partir do pivô central de 154 ha.

Além da preocupação com uma pecuária de 

núclEo cortE

Produção intensiva de Carne

Animais em recria em pastos rotacionados: intensificação da eficiência produtiva

Lotes em recria: pecuária de ciclo curto

Confinamento bovino para 8 mil cabeças

ciclo curto, o segmento Corte também está 

empenhado em atender a todas as exigências 

de sustentabilidade e do SISBOV, sendo suas 

propriedades participantes 

da lista Trace e também cer-

tificadas JBS Quality Farms 

e Eurepgap (vide página 8).

A partir de agosto de 2009 

a empresa aderiu uma de 

suas fazendas (Brioso) 

como participante da Co-

nexão Delta G. São 3.500 

matrizes da base de avaliação da Gensys. 

(veja mais detalhes à página 8).

“A proposta é prover nosso rebanho comer-

cial de uma ferramenta de seleção genética 

dos mais competentes do País (Gensys) em 

um universo muito grande de animais (Co-

nexão Delta G). Dessa forma, produziremos 

bezerros cada vez melhores, por meio da 

seleção de nossas matrizes, além de uso de 

touros com genética provada e líderes de 

avaliação. Com o passar dos anos também 

estaremos aptos a oferecer ao mercado re-

produtores com Certificado Especial de Iden-

tificação de Produção (CEIP) oriundos do re-

banho comercial”, ressalta Gilson Katayama.

FOCO NA 

PRODuçãO DE 

ANiMAiS 

PRECOCES E

PRODuTiVOS

"

"
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Os pecuaristas brasileiros têm papel muito 

importante a cumprir no aumento da pro-

dução de carne bovina nos próximos anos. 

Recentemente, a FAO (órgão das Nações 

Unidas para a Alimentação) divulgou que 

nos próximos 40 anos a oferta de carne ver-

melha tem de dobrar para atender às neces-

sidades crescentes da população. 

Este anúncio atrai todas as atenções mun-

diais à pecuária nacional. Afinal, em nosso 

país estão terras disponíveis, clima propício, 

aptidão para a atividade e condições cada 

vez mais favoráveis em insumos (nutrição e 

saúde animal) e genética.

“Somente na última década, a pecuária bra-

sileira dobrou de tamanho e melhorou sen-

sivelmente seus indicadores de produção, 

como peso à desmama, precocidade sexual, 

rapidez de acabamento e idade de abate”, 

informa Gilson Katayama. “Nosso desafio é 

continuar impulsionando a produtividade da 

pecuária e os projetos de seleção genética 

têm importância vital nesse processo”, res-

salta o criador.

A Katayama Pecuária está empenhada em 

contribuir para intensificar o desempenho 

da pecuária brasileira. A empresa criou o 

PKGA+ (Programa Katayama de Genética 

Avançada) com um único foco: garantir a lu-

cratividade dos criadores.

“Nossa base genética é composta por 2.500 

matrizes Nelore registradas, criadas a pasto 

núclEo pKGa+

Seleção genética Provada
e avaliadas com o máximo rigor zootécni-

co pela Associação Nacional de Criadores e 

Pesquisadores (ANCP). Utilizamos somente 

touros melhoradores escolhidos nos prin-

cipais sumários e temos como foco a sele-

ção de animais com características raciais 

e extrema funcionalidade, valorizando a 

PKGA+: oferta de reprodutores avaliados à pecuária nacional

habilidade material e a precocidade sexual.  

O objetivo do PKGA+ é claro: gerar bezerros 

mais pesados e precoces. É a produção de 

quilos a mais. Neste Núcleo, não estamos só 

interessados em raça, mas também em da-

dos produtivos reais e comprovados nume-

ricamente”, ressalta Gilson.
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Fundamentos do PKgA+,
da Katayama Pecuária

REBANhO COM MAiS DE 2.500 MATRizES SELECiONADAS
EM CONDiçõES DE PASTO E AVALiADAS PELA ANCP

ACASALAMENTOS DAS FêMEAS SOMENTE COM TOuROS MELhORADORES,
ESCOLhiDOS NOS PRiNCiPAiS SuMáRiOS DA RAçA NELORE

ACASALAMENTOS iNDiViDuALizADOS, ESCOLhENDO MAChOS E FêMEAS
quE POTENCiALizAM A PRODuTiViDADE

AVALiAçãO MORFOLógiCA SAM-EPMu

ALTA PRESSãO DE SELEçãO DEViDO AO VOLuME DO REBANhO

VALORizAçãO DAS CARACTERíSTiCAS RACiAiS
E FuNCiONAiS DOS ANiMAiS

VALORizAçãO DAS DEPS MATERNAL E
DE PRECOCiDADE SExuAL NA SELEçãO gENéTiCA

REBANhO 100% REgiSTRADO NA ABCz

ELEVADOS íNDiCES DE PRENhEz POR iATF

PROPRiEDADES hABiLiTADAS à
ExPORTAçãO PARA A EuROPA (LiSTA TRACE)

SuSTENTABiLiDADE
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A Pecuária Katayama tornou-se parceira da 

Conexão Delta G, associação que reúne 53 

propriedades espalhadas por sete estados e 

utiliza genética de ponta para melhorar a qua-

lidade genética dos animais, contribuindo de-

cisivamente para o aumento da rentabilidade 

dos criadores. “A pecuária é uma atividade em 

que a escala de produção é muito importante 

para a obtenção mais rápida de indicadores 

de produtividade. Nos associamos à Conexão 

Delta G para intensificar nosso projeto, apro-

veitando assim a experiência de dezenas de 

conExão dElta G

Seleção Massal por Eficiência
O FOCO gENéTiCO DA 

CONExãO DELTA g

projetos pecuários ao longo de mais de três 

décadas”, ressalta Gilson Katayama.

A Katayama participa da Conexão Delta G 

com 3.500 matrizes Nelore. A seleção é ex-

tremamente rigorosa e tem como meta a 

escolha dos melhores animais ano após ano, 

com descarte dos produtos com piores de-

sempenhos. Somente o projeto Nelore da 

Conexão conta com aproximadamente 110 

mil matrizes, espalhadas por propriedades 

em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Bahia, Tocantins e Mato Grosso.

A Katayama é uma das cerca de 1.500 ERAS 

(Estabelecimentos Rurais Aprovados do Sis-

bov). Sua propriedade de Três Lagoas (MS) 

passou por rígida vistoria dos técnicos do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento e da Comunidade Europeia e foi 

aprovada para fornecer gado para frigoríficos 

exportadores para a União Europeia. “A inclu-

são na Lista Trace significa que a carne in na-

tura produzida a partir do gado da Katayama 

tem acesso ao mais rigoroso mercado mun-

dial”, explica Gilson Katayama.

Além da Trace, a Katayama Pecuária recebeu do 

Fazendas de corte da Katayama
aprovadas a exportar para a Europa

Com certificação, Katayama tem acesso aos mercados mais rigorosos

Grupo JBS a certificação “JBS Quality Farms”, 

atendendo às avaliações de boas práticas 

de produção realizadas pelo frigorífico e que 

têm como objetivo atender às normas globais 

de qualidade. O certificado assegura que a  

Katayama produz com integridade, transpa-

rência e harmonia dos padrões globais e que 

seus processos respeitam a saúde, a seguran-

ça e o bem estar dos funcionários, além de 

cuidados com o animal e o meio ambiente.

animais Equilibrados

rápido GanHo dE pEso

FramE modErado

padronização do rEbanHo

prEcocidadE sExual

aumEnto na musculosidadE

maior prEcocidadE
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Contratado pela Katayama em junho de 

2009, Octávio Silva é o novo gerente de pe-

cuária da empresa. Zootecnista, formado 

pela Unesp Jaboticabal (SP), com bastan-

te experiência em seleção genética, com 

passagem pela Conexão Delta G, ele tem o 

desafio de conduzir o trabalho da nova es-

09

Esta é a primeira remessa de material ge-

nético do grupo JOP de selecionadores da 

raça Nelore, que conta com Gilson Kataya-

ma, José Carlos Prata Cunha, Orestes Prata 

Tibery Jr., Pedro Novis, Carlos Mestriner e 

José Roberto Colli.

Gilson Katayama informa que material gené-

tico diferenciado da origem da raça Nelore já 

está passando pelos procedimentos sanitá-

rios necessários em atendimento ao proto-

colo estabelecido por ambos os governos. A 

expectativa é que ainda  em 2010 a remessa 

chegue ao Brasil. 

“Os técnicos do JOP selecionaram mais de 40 

vacas de excelente caracterização racial, que 

habitam o estado de Andra Pradesh, na Índia 

Meridional, composto por regiões extrema-

mente áridas em termos de clima e alimentos. 

Estão chegando 1.000 embriões de Nelore da índia

Genética indiana: resistente e produtiva

Além de muita raça, os animais são extrema-

mente férteis e têm habilidade materna inve-

jável. É dessa base genética que proveem os 

embriões que chegarão ao Brasil nos próximos 

meses. Certamente será uma excepcional 

contribuição para a raça Nelore em termos de 

abertura de sangue”, ressalta o criador.

Katayama esteve na Índia no primeiro semes-

tre de 2010 e ficou impressionante com a ca-

pacidade da raça na Índia. “Os animais vivem 

soltos, com privações alimentares e os que so-

brevivem são os que sofreram seleção natural, 

restando animais férteis, poucos exigentes nu-

tricionalmente e resistentes a doenças”, diz.  

Além disso, os animais possuem alta habi-

lidade maternal, uma vez que a principal 

vocação do gado na Índia é a produção de 

leite. “Apesar dessas adversidades, conse-

guimos selecionar fêmeas de alta qualidade, 

que sem dúvida contribuirão muito para o 

contínuo avanço do Nelore no Brasil, como 

ocorreu na histórica e última importação de 

1962”, informa Katayama.

Novo contratado assume a
gerência da Pecuária Katayama

trutura de negócios da pecuária da empresa. 

“Trabalhar em um empresa como a Kataya-

ma é gratificante. Meu papel é contribuir 

para a melhoria contínua dos resultados 

zootécnicos, atendendo às expectativas dos 

nossos clientes e tornando o projeto ainda 

mais forte no mercado”, diz Octávio.
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A ovinocultura talvez seja a atividade animal 

com maior potencial de crescimento no País 

neste momento. Afinal, trata-se de um negó-

cio com boa rentabilidade, indicado para áreas 

menores ou para consorciação em projetos 

pecuários. Tudo, enfim, que combina perfei-

tamente com as características brasileiras. 

Além disso, o consumo de carne ovina é ex-

tremamente baixo (inferior a 1 kg/hab/ano) – 

há países onde a demanda supera os 30 kg.

As estatísticas comprovam que esse con-

sumo aumenta ano após ano. Porém, ainda  

falta padronização, qualidade e produção 

para atender à crescente demanda. Bom 

ovinos

A tecnologia a serviço 
do Dorper Katayama

para o ovinocultor, pois os preços pagos pe-

los frigoríficos este ano estão 37,5% superio-

res aos de 2009.

A Katayama enxergou essa oportunidade e 

passou a investir na ovinocultura há sete anos 

como forma de diversificação dos negócios. 

Desde o início, o uso da melhor genética e 

das tecnologias mais modernas caracteriza o 

projeto coordenado por Gilberto Katayama.

Os resultados apareceram rápido, com pre-

sença constante e vitoriosa nas mais dispu-

tadas exposições do Estado de São Paulo.  

Destaque a várias premiações, incluindo as de 

Melhor Criador e Melhor Expositor da Associa-

ção Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco).

Em 2007, foi iniciada uma nova etapa do pro-

jeto, com viagem à África do Sul e escolha de 

material genético nos mais importantes cria-

dores do berço da raça no mundo. “Nosso  

Importação de embriões da África do Sul: animais criados em condições adversas

Grandes campeões: desempenho premiado nos julgamentos
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objetivo era não apenas importar embriões, 

mas escolher criteriosamente dentro do plan-

tel de cada criador os melhores acasalamentos 

para somar à genética Katayama. Assim, visi-

tamos Tien Jordaan, John Dell, Mickey Philips 

e Philips Strauss, entre outros, com os quais 

fechamos acordos que nos permitiram sele-

cionar cuidadosamente os melhores acasala-

mentos”, ressalta Gilberto Katayama.

“Esses investimentos comprovam o grande 

interesse da Katayama em ter ovinos melho-

radores e, assim, contribuir para o crescimen-

to dessa opção fantástica para produção de 

carne saborosa e macia”, explica Gilberto.

No final de 2008 começaram a nascer os pri-

meiros animais frutos de embriões importa-

dos da África do Sul. “Estamos satisfeitos, pois 

os embriões africanos oriundos desses acasa-

lamentos estão correspondendo amplamente 

às expectativas e preenchendo as exigências 

do mercado”, informa o diretor da Katayama.

Também em 2008, a Katayama se tornou 

um dos pioneiros no Brasil a ter o rebanho 

Dorper avaliado pelo OviGol, o primeiro pro-

grama de seleção e melhoramento genético 

desenvolvido com tecnologia e objetivos 

exclusivos para a ovinocultura brasileira. 

OviGol foi criado a partir de cooperação 

científico-tecnológica entre a AbacusBio  

Limited e a Áries Reprodução e Melhora-

mento Genético Ovino Ltda.

A AbacusBio é uma empresa neozelandesa 

privada, com atividades relacionadas à pes-

quisa, ao desenvolvimento de tecnologia e 

ao agronegócio. Ela é formada por cientistas 

reconhecidos internacionalmente nas áreas 

de melhoramento genético e biotecnologia, 

além de consultores com extensa experiência 

em suas áreas de atuação e na aplicação de 

inovações tecnológicas em produção animal. 

A partir de janeiro de 2010, novo avanço: a 

Katayama passou a fazer teste de DNA para 

comprovação de filiação dos ovinos Dorper 

do seu plantel. O objetivo é intensificar ain-

da mais o projeto de melhoramento genéti-

co, com foco na precocidade, adaptabilidade 

e produção de carne, utilizando para isso as 

mais modernas ferramentas tecnológicas. 

“Atualmente estamos com as nossas aten-

ções voltadas para o aprimoramento e a mul-

tiplicação da nossa genética. Para isso, todo 

o rebanho é controlado e os animais rastre-

ados. Em breve, voltaremos às exposições 

para compartilhar os avanços com nossos 

clientes, parceiros, amigos e colaboradores, 

a quem agradecemos pela confiança e apoio 

nessa jornada”, assinala Gilberto Katayama.

Tien Jordaan e Gilberto Katayama selecionando os melhores acasalamentos para somar à genética Katayama
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Prenhezes de Niágara, a melhor doadora 

Katayama da atualidade; Ravanna, matriz 

modelo da Expozebu, em parceria com EAO 

e Guadalupe; e Pinta, matriz top 0,1% da Ka-

tayama Pecuária, são três produtos superes-

peciais do 11º Leilão Nelore Katayama, pro-

gramado para o dia 22 de agosto de 2010, a 

partir das 13h, no Boitel, em Araçatuba (SP).

O leilão, que terá transmissão ao vivo para 

todo o Brasil pelo Canal Rural, também co-

locará à venda 6 bezerras Nelore Elite da 

Katayama. “São animais prontos para pista, 

com alto desempenho. Três delas são top 

3%”, informa o criador Gilson Katayama.

A Katayama Pecuária também aproveita o 

seu remate para iniciar a venda de reproduto-

res Nelore do PKGA+, o programa de genéti-

ca avançada da propriedade. Serão vendidos 

200 touros, todos avaliados pelo PMGRN Ne-

lore Brasil, com excelente pontuação. “São 

machos criados em condições de pasto, com 

idade média de 28 meses e em torno de 700 

kg. Eles estão prontos para cobertura e se-

guem com todos os certificados sanitários e 

reprodutivos”, ressalta Gilson. 

A fazenda também selecionou 25 novilhas 

Nelore PKGA+, com idade média de 24 me-

ses, prenhez positiva e posicionadas entre as 

top 10% do programa. 

“Preparamos um leilão com muita qualidade 

e quantidade. Os pecuaristas poderão es-

colher os produtos que mais se ajustam aos 

seus projetos, além de ter a certeza de adqui-

rir animais rigorosamente avaliados e funcio-

nais, com muita caracterização racial e habili-

dade materna”, assinala Gilson Katayama.

O 11º Leilão Nelore Katayama terá con-

dição especial de pagamento: são 20 par-

celas. Quem adquirir 5 touros ganha frete 

grátis por 500 km. A partir daí, a cada touro 
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11º lEilão nElorE: 22 dE aGosto dE 2010, Em araçatuba (sp).

Melhor da Katayama à disposição do mercado
adquirido o criador ganha 100 km de frete. 

A partir de 30 de julho, o catálogo do leilão 

estará disponível no site da Central Leilões  

(www.centralleiloes.com.br) e também da 

Katayama (www.katayama.com.br).

A Katayama Pecuária abre a possibilida-

de de selecionadores de Marchigiana ad-

quirirem animais de um dos plantéis mais 

premiados da história da raça no Brasil e, 

assim, contribuírem para o contínuo cres-

cimento dessa excelente opção para o cru-

zamento industrial no País.

EM 25 DE AgOSTO, SERá REALi-

zADO O LEiLãO ViRTuAL LiquiDA-

çãO DE PLANTEL MARChigiANA 

KATAyAMA, COM TRANSMiSSãO AO 

ViVO PELO CANAL DO BOi, A PARTiR 

DAS 20 hORAS. 

Serão colocados à venda prenhezes sexa-

das, bezerros e bezerras, novilhas, vacas, 

garrotes, touros prontos para cobertura e 

sêmen. “São opções de altíssimo padrão ge-

nético para os criadores de Marchigiana ou  

liquidação do plantel
marchigiana Katayama

quem deseja ingressar na raça com animais 

prontos para multiplicar genética de quali-

dade”, ressalta Gilson Katayama. Todos os 

animais poderão ser vistoriados na Fazen-

da Campo Triste, em Três Lagoas (MS).

O catálogo completo estará disponí-

vel nos sites www.katayama.com.br e  

www.centralleiloes.com.br a partir de 10 de 

agosto de 2010.

SiMuLTANEAMENTE AO 

11º LEiLãO NELORE KATAyAMA, 

SERá REALizADO uM ShOPPiNg 

DE MATRizES E REPRODuTORES 

OViNOS DORPER NO BOiTEL, 

EM ARAçATuBA.

Oferta
especial

de ovinos
Dorper


