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AZ 
Gir Leiteiro 
Al. f o melhor louro provado d<llagoa t fu jus a 
m tlr"cia dI! leu pedigrR 1f.lldol-4 (oIoDdona " Inlpo 
df IOI.lIOll'Q.h¡dll1 (m muo de proginie. E Q linico toQ(; 
Gil que ponui pai e avó prondos no Sumáno EHBMPA! 
A8(GII.. fato nunta anttl (onleguidll, Suas fillw sao 
extrrmamenle leiteir.u e mUlto bem caracttnndas, 
Combinando alto Itlte e ¡ipo racial, Al é iem dúvida um 
d05 m!lhores tauros Glr leiteiro do BraSil. 

':l.~B:P.~OGENIEAB~GI\JQ2 
N' filhas 15 
NI Rebanhos 
Io,t (1\) JI 
I'TI lli" (I¡) + 188,7 
I'TlGordura (IR) + 5,4 
fo Me: EHBkAP4ICNf'bVmGIL· 01 
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GRADUADO 
Gir Leiteiro 
E um excepcional repmdutor da Fazenda Bmília (om ótima 
avalia~o 00 tute de progklie da EMBRAPAlABCGIl. 
Graduado é danificado entre os melhores tGUros para 
produ~áo de \tite e é especialista u corr~ao de angulo de 
casco. As filhas de Graduado sao 1M rOOlio porte, (om 
garup35 largas e d~ fácil ordenha. Para aqueles que bmam 
eficiencia na produ~ao de leite Graduado é a ucolha certa. 

rcm DE P~OGfNI[ A8CG/l101 
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PATRIMONIO 
Gir Leiteiro 
Patrimonio rtpre~ma a (omb¡na~¡¡1I iOtal de a[tas , 
fH(ldu~Otl de Itite t perltita Wa(IHjl.3~O goal E 
plIldutoda hÚlKia Silvania, umoos JnaIS cooceituados 
plantei! ~ Gir leit~i,odo país, (o~sidl!rado o rntthor 
criad« nadonal eml999 e 2000. E touro Nova O¡¡9o*, 
IiIho de Prtmnath, tDuro indiano. Sua mae produliu milis 
de 9.600 kg de leile esCiJmJo entre as melhDrtl f¿¡rntas do 
rebanho. Sua ¡Tma mjmrna Mikita atingiu ~ fantástil:a 
marca de 9 997 ttite na 21 lacta~ao E um reprodulor 

(1m 1Hll1it 

Reg.: EF[ 265 
Nase.: 25/01/96 

Pe~o: 760 kg aos 4 anos e 7 meses 
Cnador e PIDDrielário: Eduardo 

lakl' de (aMibo 
Ti¡¡br~ ¡j~ Si)yama -liJIlJ d~ p~ trimónio 
PrOOOllU n~ l' laCliO¡aa: 1 OS9 kg de leice!m J4e dial. 
CMIII tima*" .1!U'" 
1~1ItwiI1r.I."'lMm"'.9f~¡¡j''''I," 

CAUNIAO 
Gir Leiteiro 
Tauro com utrm~ consistencia de pediglee que est.J mi 

teite de progenie, E neto na lioha alta de Gandy ~ d, 
Heureca, vaca re<Dfdina mundial de prod~¡¡o. (om mais de 
11.400 kg de [eite. Sua mle é flIha de Garimpo lit Bras"ia e 
já produziu mais de 9.000 kg de leile, sendo ..,endida para 
tr¡Ulsferencla d~ embrióes por RS 40.000,00. 
(A Uniáo tem 6tima (onforma~áo <Drporal e po~~ui pelagem 
de alto valor comercial. 

M!didl\ do P,eprodullY (cml a05l ano! r Im!I!S 
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Reg.: KeA S99 
Nase.: ¡1103m 

Peso: 611 kg aos 2 anos e 7 meses 
(rlador e Proprittário: Joaquim José 

da (osta Noronna 
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NOBEL 
Gír leiteiro 
Hubel é produto da hzenda Calciol~ndj;¡, um dos rnelhom f 
mais Iradi<ionaisr~anM\bmlltiro~ de Gir lJ:ileiro. Mobtl 
ponl'i ot lIliI Glr¡(fenn~ !'1m! ~t'ndo liItnpd/J N ~i1a 
OltIOrill\b bpnll(3C E$1&dll;¡t d~ Gir Ltlttirv de f'ar3 de 
"inas. ~w pedigree é fXtrfmamenle leileiro. ~ua mae Cem 
prodll~ao vitalicia de JI.781 kg de leite e foi Reservad,a 
Graooe Campea do COI\(urSG Itittirll da. Expamilk 9S. E ¡rOlan 
de Mal1(hele que foí a Grande Campea do torneio leiteiro da 
Expo5i~áo Nacional em Brasília e Expozebu Ubtraba em 
2000, produzindo na la lacca~¡¡o 9.581 kg de leite! 
Haber possui 2 irmaos paternos provados em teste de 
prQgenie e 1uas Irmas ~ destacam ¡w.lo tamal\~o ~ e:(trema 
catacceriza~ao racial. (om estes atributos, ¡nmej, em Nobel 
t resultado garantido. 

H~nc¡'!I' · ¡rmi materna de Mollel 

ASTRO 
Gir leiteiro 
Ex(epdo~1 (aura joyem qut ingrmou na tagaa da Serra 
e no teste de progenie da EM8RAPA/ABCGIL Astro é filho 
do grande Evuut, um dos melhoTts Gir leiteiro de todos 
os (empas. Sua mae pos!ui alta lacta~o e leu ayo 
materno. Dalton Pati da CAL. é provado em teste de 
progenie e um dos melhores touros da Fazenda 
(aldolandia. Auro se de.ltaca pelo tipo racial que Ihe deu 
(1 graMe tampeonato na b:po~i~ao btadual de Gir 
lelteiro de Pará de Minas. Consistencia de pedigree e 
extrema caracteriza~ao racial fuem deste reprodutor a 
escolha certa para qualquer rebanho 

H~idal de ~!prodLrtcr (cm] J~j 2lnO! ~4 m! ... ! 

Reg.: CAL 4119 
HalL: 11/11/98 

Poso: 700 k~ ' os J anos 
Criador e Proprletarlo ~ Gabriel 

Donato de Andrade 

Reg.: ACfG la 
Hase.: 09/06/99 

Peso: 580 kg aos 2 anos e 6 meses 
Criador e Proprittário: Angelus (ruz flgueira 

QIIIttJCI\! .' 
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MITO 
Gir leiteíro 
Atr.lvts da cOllmt~nci3 de uu pedigrtt. Hilo monr¡ todo 
seu extmrdiMrio poten<ial genérico para ~rod~ao de 
Iritr.}tu pai luá tntR osUde'e! no li1Ilking do IBtt de 
progenie ftlBMPA/A8CGIl. se mantendo enlre ~ 
pflme;roI colacado¡ desdt 96. SIJa mú 10i mOfdisQ coro 
la(ta~ao mperior a 8.750 kg d@leite,¡endoqueamÑliadt 
produ~¡jo das reprodutoras que compótm JttJ pedigrN! é de 
5.998 kC de leite; Tanto na linhagem paterna quanto 
mamila Mito t puro leile. 

rESTEBE fROGÜlIE ~B(GllJOl 
N° Fill><! 15 
N° loba,,,,, Il 
[001 (%) 81 
rrAl'''(kg) +IIl,1 
nHordur¡ (kV + 1.8 
Fomr: [JUUPl,(NrGVABrGl1 · 02 

PADOURO 
Gir leiteiro 
Reprodutor do tradicional planrel dil EPAHIG. da faztf1dil 
ExperilTl61t3/ Getúlio ~a{gJs de Uberaba, que Sl'Jeoona ~ ra~ 
Gir lmeiro para produ~o de lelte há mal! de 50 anos. E filha 
de Vale Ouro, rrnomado genearca da 1'2~ t par de muitoI 
taur05 provados. Padlluro já pos5ui um irmáo materno 
provado, sendo que ~ Ir;¡ ma! é uma das melholU vacas do 
rebanho EPAHIG, tel'ldo na I~ lacta~ao urna produ~ao em 305 
dias de 1.946 kg de Itite, com média de 9,6 kga pano. 
Padouro possui PTA Gordura . + 1,43 e PTA leil~ de -21,7 no 
Sumírio EMBRAPA/ABeGll. 

t1rdida\ de '-tpIodulor (cm) aes 1 anos! J rl1!\el 

1873 
_:¡i,,'li,lj;',IBij, .• 

Reg.: B·5111 
Nase.: J l/O 1J9l ~ 

Peso: 705 kg aos 4 anos e 4 meses 
Criador e Proprietário: Fazenda Brasilia 

Agropecuária Ltda. 

r..o: 111 11.01 hlllll mtlt1 
(",!lo, ,Propr,";'lo:1I\\MIG Empru. ok 

Ptsq,uua Agrc-pf(!Ulm. de t1inn Gtl'j!¡ll 
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PUNO 
Gir leiteiro 
Exce¡X:lonal tDuro da faz~nda BrasUia com alto potencial 
genético para prQdu~Q> E filhQ de. (¡¡¡\I, qututá ~trt os 
touros lideres no ranking EH8RAPA/CNPGI.. corn India de 
B.rasília, recDYtlhta de produ~o toffi mai~ de 11.006 kg de 
leite, considerada vaca elite da hzenda Brasília, urna das 
melhores do rebanho em lactat¡áo, serJdo intensamente 
utilizada (omo doadora de embriües. 
Puno está em [este de progénie e representa o que há de 
melhor em consistencia de pedigreepara prodl1l;ao le¡te.ira. 

Medida¡ do ~e~rodu¡ar (cm) aal5 anOI 

: ,r: U,"' 

ORBITAL 
Gir leiteiro 
Orbital: o futuro promissor! Este reprodutor reúne em seu 
pedigree amais alta comi~tén<:l'aem produsao, aliada a 
extraordinárias c.1racteristical individuais. E filho do 
col'tsagradoCadano, um dos melhores Girleiteiro de lodos 
os lempos e de (our~a, que obteve uma lacta~áo superior 
a 7 .100 kg de ¡eite, sendo urna das recordislas de produ~ao 
no rebanho FB. Exemplo de fertilidade, produziu semen 
em escala industrial aos 22 mm! de idade, obtendo 
também um ótimo des.e!lVolvimento ponderal. Orbital@ 
grande, profundo e possui excelente caractema~ao racial. 

Medid~¡ do Repradutor (m) aal ~ ariOl e 9 nle\~S 

, li "rt(t L\.r~ L ¡j 11 I 

11ll ; 

_m;mié~r'li,miil'~P!M!¡;!' • 
R.g,: RRP 4464 1, 
N'K: 10/12/96 

Peso: 610 kg aos] anos e 2 meses 
(riador e Proprietário: Fazenda Brasília 

Agropecuária ltda 
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OXALUFA 
Gir Leiteiro 
P.eprOOUlor da Fmooa Brasilia, em ttite de progenie, 
OuMa Itm pedigrl'e forre em ltile. ~eu pai. Embaixadar 
de Bmiliil. é provaoo positivo no leslede Prog~nie da 
EMBRlP",,,eCGIL e uu, eMlt os melhQru lOOros em 
produ~iio de leile. Seu avó materno, Rajauan tem filhos 
provados em teste de progenie e filhas com altas Iítcu(Oes. 

INTERVALO 
Gir Leiteiro Mocho 
Intervalo é a melhor ~o Gir leiteiro Mocho que 
partldp. do ,,,t. d. prog'OI. d. EHSIJ.PllmGIL 
P~jgree de alta consisten(la em Itile sttldo qlJt sua 
mae e ¡VD paterna t~m lacta~o ¡cima de 5.000 kg de 
leile Sua progenie se destaca pela excepcional (ar(a~a, 
com destaque para comprimento e profundidade. 

, .. t(l-
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2010 
OXAIUFA lE DE 8wfuA 

Ik¡" RRr·4If4 
H'l[; lIJ01,.,S 

rIJO: 836 k¡ ' o, ~ .nol. 1 m01l1 
Cti.lfor : f.,,,,da B,uma 

A¡ropt<ulrill14. 

1049 

~. K· lm 
Nl.ld 411!194 

PetO: 686 kg ao, 4 anos 
Cnador e Proprietário: Gabriel Donato 

de Andrade D 
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víCIO 
Gir Leiteiro 
Vício combina linhagen$ tradldQnais do Gir Leit~iro. É filho de 
Graduado, um dos granlks reprodurores da Fazenda Bmuia, 
provado em teste de progenie. Sua mae, urna das melhores 
vacas do rebanho EPAMIG, é filhade H. Relógio, touro líder no 
ranking EMBRAPA/ABCGI L. Vkio está em teste de progenie. 

' ,~ 

GORI 
Gir Leiteiro 
Gori é produto do tradicional rebanho da Fazenda da 
Uerrubada que possui J enereas lO melhares tauros Gir 
leíteiro no ranking EMBRAPA/ABCG1L Gori participa do 
teste de pro~me. Seu pedigree é forte em leite e seu ayo 
materno é pn¡vado nI) teste de progenie EMBRAPA/ABCG1L 

r-~. _ , . 
, " 

"" I . 

* 
Reg.: FGVP 58 

Nasc,: 06/03/98 
Peso: S94 kg aDs] anos 

Criador e Propmtário: EPAMIG· Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gemís 

HIg : HII! Ir! 
NUL , 2U4!'i1 

Peso: 607 kg aos 4 alias e 7 meses 
Criador e Proprietário: Manuel e 

josé joáo Salgado R. Re;, 

- - - - - - -~ - - - - ------
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HíFEM 
Guzerá Leitelro 
Híftm '" provado ptlo Programa Nacional de 
I'telhoramtnto do Guzerá para hllt. lrabalho 
exerutado pel. EH8IAIA Gado de ltite. ú"la de 
Yetrrimíria da UFI1G e pelo Centro 8rasiltiro lit 
MtlOOramento do Gunrá. 
Hifem ,"" ITA paro I.í" de 9.1 kg "m 58% de 
""fiabilidad •. 
Originano da renomada criil~O de Guzerá da 
hzenda Taboqumha, Hrfem t filho do cOnlagrado 
Barbamt, que tem ótima conforma~ao corporal. 
Hífem tem excelente caracteriza~ao racial. 

JAGUNC;O 
Guzerá Leiteiro 
Jagu~ é produtoda s~da ra~ Gumá para 
prod~áo de leite. Originário da E5ta~ao Experimental de 
Alagoinh> - EMBIAIMNfGl. parti<ipa do ,,,'e de 
progenie. JagullSo tem valor genético leitMro (VGl) de 
+ lOUl kg. "nfiabilidad. d. 41 %. 

MrdidaldD Klproduror (,m) 1(11 J 1nol 

'(¡ _A ':- ' , .. 
- ' 

2190 ( 
.iiiiilIi14'tJ:NnlWifi • 

Reg.: TABO 5B7 
Nas,.: OllOlI96 

Peso: 920 kg aos 4 anos e 9 mem 
Criador: Sinval Martim de Mela 

1971 ( 
jAGUM(O DA ALAGOIIIIII 

~"~. : 1.)449 l 
Hm.: I'M/Il 

f<iD! SS8 '" .. , 4 ano,. fG m .... 
("..tor. OISKIPM/jPGL 

0111»1100111 bll 111\10\ -
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GRANITO 

20ll 

Reg.: Olll 
Na".: 13/01/92 

Peio: 910 kg aDS 6 anos 
Criador e Proprietárío: Bruno 

Régis Borges da (05[3 

BILLY 

1181 , ; 

Bridge Billy f. Paul Y - filha de 8i ~ y 
R!lervada Campea NDvil 1¡¡¡ Hirim -EXpD NaCIOnal Girolando/98 

IMPÉRIO 

Reg,: 604 
Nasc.: 17 /03/99 

Peso: 576 kg aDS 2 anos e 9 meses 
Criador: Ryg Emp. Particip. 

e Adm. l/A 
Proprietário: Valerro 
Machado G\limaraes 

t'UIWiII 

' __ 111ft 1" ¡"!f¡¡; 

Média de produ~o de fi¡has 
de Billyem lacta~ao: 
Pil"a: 22,6 kg 
(anoeira: 20,8 kg 
Imperatriz: 20,4 kg 
Prince5s: 18,3 kg 
lila: 11,6 kg 

É Girolando 3/4 Holandh dassificado excelente 90 pontos É filho de recordi5ta 
nacional de produ~ao leiteira com 10.293 kg de leite (p~sagem oficial). Granito 
faz parte do lQ grupo de touros em leste de progénie. E urna excelente o~áo 
para cruzamento com vacas 1/2 sangue para produzir matrizes 5/8 Holandes 

Novidade 3/4 Holandfs na lagoa, Billy tem forte pedigree leiteiro ~ua mae 
obteve produ~¡¡o média de 22 kg de lei[e. Bi"y terá o resultado de sua avaha~ao 
em 2003. fazendo parte do 1° grupo de touros Girolando em teste de progenie. 
(om pedigree de alta consistencia e classificado 99 excelente para tipo, 8111y foi 
Grande Campeao na Exposi~ao Nacional do Girolando/96. A progenie de 8illy tem 
Inúmeros premios nas principais pistas. Na Exposi~ao Nacional Girolando/O I seu 
lO,," [J"pI .. r~ Bo·!in"'Ú~",jo:,., r''' I~",<tn, ¡~ úm",l N,.lb 
J,IIO" l' lIIIm< U .... J ... m: 0"'l"", · .. In ¡,Iha · I~ (.~"'" 1m, .. 
¡ú ..... r-..,,¡, IIoIho< 1 ..... ¡ ... " 

Excelente o~ao Girolando 5/8 com pedigree forte em leite.lmpério é filho de 
um dos melhores touros de leite da Holanda e sua mae. que possui grau de 
sangue 1/4 Holandes, em regime rústico semi-extensivo produziu 5.900 kg de 
leile. Im¡>trio está em leste de progenie! 



, 
BOVIPASTO E NUCLEO BOVIPASTO, 

APROVADOS POR QUEM ENTENDE DO ASSUNTO 
Uma grande parcela do rebanho leiteiro é 
explorado em regime de pastagens, sem rece· 
ber suplementaraes de raroes e concentrados. 

"., Nesta si/uuriío es/es animais, de alto exigéncio 
IUIVlPASTO nutricional, necessitam de um Suplemento 

Mineral especial. Bovipasto é o produto desen· 
volvido especialmente poro esta situarao. É um 

Suplemento Mineral completo destinado a animais mantiJos em 
regime de pastagens. Produto pronto para uso, já contendo o (/oreto 
de SóJio deve ser FOfRecido puro nos cachos saleiros, deixando·o ti 
disposiriio para Iivre consumo. Os animais regulam o consumo de 
acordo com suas necessidades. 

IIOVff'ASrO 

É um núcleo para Bovinos de Leite sá 
em regime de posta. É indicado para 
criadores de regioes ande existem 
maiores facilidades para se conseguir 
sal comum, possibili/ondu reduzir os 

cuslos e manter a excelente qualiJade na produrao de leite. A mistura 
deve ser feita dentro das recomentaroes estabeleridas pela Tortuga, 
coso contrário a empresa nao garante resultados. 

Pre$ente em todos 01 mOl1lttlfo5 !la 5ua vida 

0800 11 6262 
www.tortuga.com.br 



Genética a toda prova 

Lagoa da Serra Ltda. 
Rodovia Carlos Tonani Km 335 

14174-000 Sertaozinho SP 
Tel. (16) 645.2299 Fax (16) 642.6677 

www.lagoa.com.br 


