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Eventos J. Galera melhoram ainda mais
qualidade das ofertas e trazem novidades
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O 7º Leilão J. Galera, 4º Leilão Evolução 
e 4º Shop – Genética & Negócios estão 

com ofertas ainda melhores que nas 
edições anteriores. São vários os destaques 

distribuídos nos três dias de evento. O 
Leilão J. Galera passa a ser realizado no 
mais novo local de eventos de Rio Preto-

SP: o Villa Conte. Neste ano, o 
Leilão Evolução conta também 

com ofertas de convidados 
especiais. No Shop – Genética & 
Negócios, crescem os descontos 

dos clientes cadastrados no 
Programa Fidelidade, e será 
promovido o remate de 120 
reprodutores avaliados  pela 

Geneplus/Embrapa.

Sérvia 8 TE J. Galera

Villa Conte: local
do 7º Leilão J. Galera

Kaylasa IV TE J. Galera



O Leilão Evolução J. Galera contará pela primeira vez 
com convidados especiais. A quarta edição será dia 28 
de julho (sábado), às 12h, na fazenda Eldorado, em Pon-
talinda-SP, ofertando 40 matrizes e 10 reprodutores para 
repasse.

Os convidados são criadores que investem constan-
temente em qualidade para evolução de seus rebanhos. 
Compradores de genética J. Galera, muitos iniciaram seus 
plantéis com animais da agropecuária. A inclusão no Leilão 
Evolução como convidados se deve à parceria estabele-
cida com a J. Galera a partir das compras desses criado-
res nas edições anteriores dos leilões e do shopping. Os 
convidados são Cláudio Pupin, Dalvo Guedes, Elzo Velani, 
José Emmanoel Volpon Diogo, Fazenda JAO – José Antônio 
Oliveira, Irmãos Albaricci, José Munhoz Móia, Luiz Sérgio/

Leilão Evolução contará com ofertas de 
convidados especiais pela primeira vez   

Zezão/Otavinho,  Paulinho Veloso, Orlando Maia, Ronaldo 
Alves de Souza e Ulisses A. Almeida Serra Neto. 

Os produtos J. Galera são resultado de 17 anos de tra-
balho pela melhoria genética. No leilão estarão disponíveis 
animais jovens e com avaliações positiv as do programa de 
melhoramento Geneplus/Embrapa. 

A qualidade fica comprovada pela oferta de filhas da 
Itália IV J. Galera x 1646 MN (irmã-própria da Maréa), da 
Coxilha x Ladhur, da Helen J. Galera x Gandhi (irmã inteira 
do Nullkar); uma irmã-própria do Jambo J. Galera (Fadamy 
x Ranchi); filhas da Maharash, da Kalini, da Naruska, da 
Jamaia ED Arrojo, Nalana e Madhini.

Entre os convidados, pode-se destacar também a oferta 
de filhas da Vanila (Betina) x Ranchi, da Bruxelas Mafra, da 
Baby da Sete; netas da Espadela, da Grelha, entre outras. 

Os clientes do Programa Fidelidade J. Galera têm 
descontos de até 3% nas compras do 4º Shop – Gené-
tica & Negócios. Implantado no ano passado, o sistema 
dá o benefício de 1% de desconto por ano de compra, 
desde 2004, em qualquer dos três eventos integrados: 
Leilão J. Galera, Leilão Evolução ou Shop Genética & 
Negócios.    

Quem comprou em qualquer um dos eventos nos 
três últimos anos, atinge 3% de desconto nas com-
pras deste ano. Mesmo os que não compraram em 

Descontos Fidelidade chegam a 3%

08:00 - Atendimento aos clientes fidelidade.
09:30 - Apresentação Shop J. Galera 2007 na TV.
10:00 - Atendimento geral e Apresentação de Sêmen na TV.
12:00 - Apresentação dos animais e prenhezes na TV.
16:00 - PREGÃO ESPECIAL.
19:00 - Finalização do Shop J.Galera 2007.

AGENDA DO SHOP J. GALERA
FRETE FREE PARA TODO

O ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇAS DE ENTREGAS:
CUIABÁ/MT

CAMPO GRANDE/MS
LONDRINA/PR
BRASÍLIA/DF
UBERABA/MG
GOIâNIA/GO

todos os anos terão desconto proporcional. Consulte o 
seu desconto fidelidade no endereço eletrônico www.
centralleiloes.com.br/jgalera ou ligue para (18) 3622-
4999. 

Em três edições do evento, o Shop J. Galera triplicou 
o número de compradores. Em 2004 eram 74, hoje são 
238 clientes fidelidade.

Os clientes cadastrados também terão preferência 
nas compras. Poderão adquirir os produtos a partir das 
8h, antes do início oficial do evento. 

A J. Galera desenvolve desde 2000 uma parceria 
com a Premix na utilização do Fator Premium. 
O Fator Premium é um aditivo composto 
por aminoácidos, probióticos e ácidos 
graxos que melhora a digestão de ali-
mentos fibrosos, o metabolismo rumi-
nal e a absorção de nutrientes. 

O aditivo, que é 100% natural, é 
misturado ao suplemento mineral que 
os animais recebem na fazenda e pro-
porciona maior produtividade da carne e 
do leite, maior produtividade de bezer-
ros, melhora o acabamento das car-
caças e reduz o tempo de abate. 

Além de beneficiar o rebanho 
bovino, o Fator Premium traz maior 
produtividade de ovinos e caprinos 

J. Galera e Premix: parceria na utilização do Fator Premium
e melhora o desempenho dos eqüinos.

O trabalho com o Fator Premium realiza-
do na J. Galera acontece com acompa-

nhamento dos técnicos da Premix. Eles 
realizam uma inspeção na fazenda e 
oferecem todo o suporte técnico que 
a equipe da fazenda necessita para 
ajustar e balancear as melhores op-
ções da nutrição dos animais. 

Dentre os produtos Premix utiliza-
dos na J. Galera estão o Fos Premium, 

nas vacas e novilhas; Pré Monta e Fator 
Premium, nas primíparas; Creep Fee-

ding e Fator Premium, nos bezerros; 
Campo Recria e Fator Premium, na 
recria; e rações (Núcleo + Fator 
Premium), para os touros.
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A falta de conhecimento sobre o comportamento dos 
bovinos e a nossa resistência (humana) a mudanças na 
lida com os bovinos são limitações que devem ser su-
peradas para a implementação de programas de qua-
lidade. Como saber, por exemplo, se o bem-estar dos 
bovinos é bom ou ruim? Injúrias, doenças e alta taxa 
de mortalidade são sinais óbvios de que o bem-estar 
não é bom, mas ocorrem tardiamente, quando já houve 
um comprometimento do bem-estar animal, com conse-
qüente prejuízo econômico. Para minimizar estes tipos 
de problemas em seu rebanho, a Agropecuária J. Galera  
desenvolve um Programa de Bem-Estar Animal em con-
junto com o Grupo ETCO  (Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Etologia e Ecologia Animal) da Unesp de Jaboticabal, 
sob coordenação do Prof. Mateus Paranhos. 

O objetivo do programa é o aprimoramento de todos 
os processos que envolvem o manejo dos bovinos, desde 
o manejo de bezerros recém-nascidos, com diagnósti-
cos, acompanhamentos e treinamentos constantes para 
a equipe da fazenda. Um ótimo exemplo do benefício 
que a aplicação dos conceitos de manejo racional traz 
é na questão da vacinação: a redução nas freqüências 
de refluxos, doses perdidas, vocalizações, introdução a 
mais da agulha e animais que pulam foram expressivas, 
como apresentado na Figura 1. Para conseguir estes re-

Programa de Bem-Estar Animal da J. Galera

sultados, a Agropecuária J. Galera adotou o protocolo de 
boas práticas no manejo de vacinação (disponível em 
www.grupoetco.org.br) e realizou adequações nos cur-
rais de manejo,  com reformas e construções de novas 
instalações que levam em conta os conceitos de bem-
estar animal e do manejo racional dos bovinos, como 
apresentado na Figura 2. 

Os objetivos têm sido alcançados, a nova rotina de 
trabalho já criou “raízes” na Agropecuária J. Galera, sen-
do evidente a preocupação dos trabalhadores na melhor 
forma de manejar os animais e os resultados produtivos 
já são colhidos, com diminuição da taxa de mortalida-

de de bezerros e de acidentes com ani-
mais durante o manejo. Podemos dizer 
que, depois de um ano de trabalho em 
conjunto, a equipe da J. Galera já está 
andando com as “próprias pernas”. 
Este é mais um exemplo de sucesso 
da implementação do manejo racional. 
O trabalho continua e a Agropecuária 
J. Galera mantém a cooperação com o 
Grupo ETCO em busca de melhorar ain-
da mais as condições de criação e de 
manejo dos bovinos. 

Figura 1: Freqüência de problemas decorrentes da vacinação dos bovinos antes 
e após o treinamento e adoção do manejo racional.

Mateus J. R. Paranhos da Costa
Murilo Henrique Quintiliano

Figura2: Embarcadouro com seringa circular que facilita na 
condução dos animais.

Prof. Dr. Mateus J. R. Paranhos da Costa é 
coordenador do Grupo ETCO e Murilo Henrique

Quintiliano, zootecnista do Grupo ETCO.

Sibéria TE J. Galera  (Itália IV x Nobre) Ritiene I J. Galera (Hellen x Gandhi): irmã-própria do Nullkar

 Coxilha TE J. Galera
Coxilha SR da Sara x Ladhur

Vanila 3 FIV JEVD
Vanila (Fajardo x Betina) x Ranchi

Vendedor: José Emmanoel Volpon Diogo



como a idade ao primeiro parto (IPP). 
O rebanho J. Galera participa, desde o início, tanto da par-

ceria Embrapa/ABCZ, quanto do programa Geneplus. Em ambas 
avaliações, pode ser constatado o bom resultado alcançado pela 
J. Galera. Observando as curvas de tendências genéticas, para 
cada característica relacionada ao crescimento nas fases de cria 
e recria, assim como aquelas referentes ao desempenho repro-
dutivo, é evidenciado que a performance medida pelo progresso 
genético é cerca de duas vezes aquele alcançado pela média de 
todo rebanho.

Touros J. Galera têm melhores resultados do programa
Outro elemento de grande importância é o número de touros 

com excelentes resultados nas avaliações genéticas produzidas 
tanto pelo Geneplus quanto pela Embrapa/ABCZ. Considerando-
se apenas touros com mais de 50 filhos, em média os touros da 
J. Galera se encontram entre os melhores 3,7%. Considerando-
se apenas os que têm sêmen disponível em centrais de inse-
minação, sua média os enquadra entre os top 3,2%, incluindo 
animais desde top 0,1% a 9,0%. 

Cabem aqui dois destaques: a. O touro com maior número 
de filhos (39.700) na parceria Embrapa/ABCZ é o Fajardo, sendo 
Top 0,5 nas duas avaliações e; b. O touro Ítalo II, pelo sugerido 
IQG (Índice de Qualificação Genética) de 5,42, top 0,1% ficou em 
primeiro lugar. 

Visando incrementar seu avanço genético, a J. Galera, a partir 
deste ano, inicia a coleta de dados referentes à área de olho-
de-lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) e mar-
morização (MAR) relacionados à qualidade da carne, com o uso 
da ultra-sonografia. Estes dados têm a finalidade da obtenção 
de medidas objetivas de musculosidade (AOL), precocidade de 
acabamento (EGS) e características de suculência e sabor da 
carne (MAR). 

Luiz Otávio Campos Silva é integrante da Equipe do Geneplus

A J. Galera promoverá a quarta edição do Shop – Gené-
tica & Negócios dia 29 de julho (domingo), das 10h às 19h, 
na Fazenda Eldorado, em Pontalinda-SP, com transmissão 
pelo Canal Rural.

Entre as novidades estão um pregão especial de 120 
touros J. Galera e descontos de até 3% no Programa Fide-
lidade, além de lotes, pacotes e condições de pagamentos 
superespeciais.

Serão ofertados: 100 vacas, novilhas e bezerras (PO), 50 
bezerras ao pé de receptoras, 150 reprodutores provados, 
100 prenhezes sexadas de fêmea e 100 sexadas de macho 

Shop J. Galera trará várias novidades
e sêmen de reprodutores J. Galera. 

Foram reservados 4 lotes superespeciais para serem 
ofertados durante a tarde. Estes lotes serão surpresa e te-
rão o lance mínimo pré-estabelecido. Serão ofertados ainda 
pacotes de prenhezes com descontos especiais.

Para alguns lotes determinados e volumes de compras di-
ferenciados, o evento vai permitir duas opções de pagamento: 
em 20 parcelas (1+19) ou 2 anos de prazo. Nestes dois anos, 
34% serão pagos em 3 parcelas (à vista/30/60), 33% em pa-
gamento único em julho/2008, e 33% em pagamento único 
em julho/2009, corrigido em arroba, conforme índice ESALQ.

O Shop Genética & Negócios será encerrado este 
ano com um pregão especial de 120 touros J. Galera. 
Será a grande oportunidade de adquirir reprodutores 
com genética de altíssima qualidade. Abrindo as ofer-
tas deste pregão, a partir das 16h, estarão sendo dis-
ponibilizados 20 bezerros de pista, filhos de doadoras 
J. Galera.

Os touros foram apartados especialmente para o 
evento. “São animais com ótimo frame e de rápido 
acabamento, sem perder a beleza e a raça do Nelore. 
Genética de ponta, com acompanhamento da Gene-
plus/Embrapa”, comenta Lourenço Campo, da Central 
Leilões. “A J. Galera é uma das poucas empresas na 
pecuária nacional a criar bem animais de pista e de 
produção. Reconhecida por seu trabalho com gado eli-
te, tem se preocupado em atender às necessidades 
dos pecuaristas de adquirir bons reprodutores para 
rebanhos de corte.”   

O pregão irá vender os touros individualmente, mas 
eles estarão classificados e serão apresentados em 
baterias, com opção de escolha. 

Os touros de cada bateria terão em comum uma 

Pregão especial ofertará touros J. Galera

característica de interesse econômico ressaltada. Se o 
comprador do touro que abre a bateria de opções quiser, 
pode levar a bateria toda, sem disputa dos demais.

Há 30 anos a Embrapa Gado de Corte conduz trabalhos de 
pesquisa e desenvolvimento na área de melhoramento animal, 
sendo uma das mais importantes ações a edição de Sumários 
de Touros Junto com a ABCZ. Desta experiência e atendendo a 
demanda de pecuaristas, em 1996 teve início uma outra ação: o 
Geneplus (Programa de Melhoramento da Embrapa), em parceria 
com a Fundapam. O Geneplus está baseado no trabalho interativo 
de seu corpo técnico e de gerentes das fazendas. Esta interação 
viabiliza a melhoria dos processos que conduzem à melhoria do 
rebanho. 

A metodologia utilizada, modelo animal com a utilização de 
informações de parentesco dos indivíduos na população, permite 
predizer a contribuição genética (DEPs) dos touros, das vacas e 
dos seus produtos para características de importância econômi-
ca, relacionadas ao desempenho produtivo e reprodutivo. As in-
formações das DEPs são repassadas, de forma assistida, ao cria-
dor, como suporte em sua tomada de decisão, visando aumentar 
a produtividade do seu rebanho e a oferta de material genético 
superior ao mercado. Desta forma, a aplicação do Geneplus cons-
titui uma valiosa opção para o estabelecimento de estratégias 
para a utilização dos recursos genéticos disponíveis, de forma a 
adequar o trinômio animal-sistema-mercado. 

Considerando apenas a raça Nelore, o Geneplus conta hoje 
com mais de 210 mil matrizes cadastradas pertencentes a reba-
nhos localizados em diferentes Estados da Federação. Este con-
junto representa um rebanho com mais de 910 mil animais filhos 
de aproximadamente 13.500 touros. Usando da mesma metodo-
logia, a parceria Embrapa/ABCZ na sua última avaliação, consi-
derou um total de 2,21 milhões de Nelore, produzindo a avaliação 
de 30.820 touros. As características comuns às duas iniciativas 
são os pesos aos 120 dias (fase maternal - PM), à desmama (PD), 
ao sobreano (PS) e perímetro escrotal ao sobreano (PES), assim 

Seleção J. Galera conta com programa Geneplus
Luiz Otávio Campos Silva

TMD – Total Materno à Desmama - PS – Peso ao Sobreano - IPP – Idade ao Primeiro Parto - DEP – Diferença Esperada na Progênie

Geneplus: Fazenda: média • tendência –  Geneplus: média • tendência –

Gráficos Embrapa/ABCZ: Fazenda: média • tendência – Nacional: média • tendência –
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Skabul TE J. Galera
Itália IV x 1646 MN

Pantanal TE J. Galera
Itália IV J. Galera x Helíaco 

Kandakhi J. Galera
Folia J. Galera (Legat/Ópera) x 1646 MN

Oferta diversificada de produtos J. Galera e lotes superespeciais marcam 4ª edição do Shop Genética & Negócios

Bezerros de cocheira desmamados



A sétima edição do Leilão J. Galera acontece dia 27 de 
julho (sexta-feira), às 20h, reunindo as melhores ofertas de 
todos os anos em termos de doadoras das principais famí-
lias do Nelore e animais de pista, tanto da J. Galera, quanto 
de seus convidados. Serão disponibilizadas 25 matrizes da 
mais alta qualidade.

O leilão será realizado no Villa Conte, local diferenciado 
para eventos de São José do Rio Preto-SP.  

Para esta edição, a J. Galera conta com a participação 
de convidados  que selecionaram animais de grande impor-
tância genética em seus criatórios. Participam do 7º Leilão: 
Agropecuária Mafra, Agropecuária Sete Voltas, Antonio Pau-
lo Abate, Cássio e Eduardo Lucente, Marcos Mioto, Dorival 
Bianchi, Fazenda Água Doce, Fazenda Guadalupe, 
ETELJ Agropecuária, Jorge Sayed Picciani, Ma-

leilão J. Galera terá sua melhor edição
com grandes famílias e animais de pista

noel Barros, Marco Paulo Cardoso Carneiro, Nelore Gen, Raí-
zes de Garça e Unimar – Universidade de Marília. 

Entre os destaques ofertados pela J. Galera estão: Kayla-
sa IV J. Galera (Nambi x Ópera), uma das mais importantes 
doadoras da raça; Rylana J. Galera (Nobre x Fadamy); Sérvia 
8 J. Galera (Itália IV x Nobre), a melhor e mais premiada fê-
mea de pista dos últimos anos. 

Os convidados disponibilizam animais de destaque, 
como irmãs-próprias das duas recordistas de preço de Ube-
raba-Expozebu 2007: a Enamorada 7 Voltas (irmã da Betina 
LRS) e a Athena IV FIV Sara (irmã da Athena V SR da Sara); 

também filhas da Fada x Enlevo, da 
Valenciana Sabiá x Nobre, da 

Eclusa x Bulgari, da Ele-
gance I Unimar x 1646, da 

Bilara 25, da Euforia Sabiá, 
da Coxilha, da Espuma Guada-

lupe;  irmãs-próprias da Típica e 
da Cristal Sabiá, a Grande Cam-

peã de Jales/07; entre outras.

alguns destaques dos leilões anteriores
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Jamaica TE I J. Galera 
Vendedor: J. Galera
 Comprador: Unimar

Garoa TE J. Galera
Vendedor: J. Galera 
Comprador: Emiliano Abraão S. Novais

Faylaza TE J. Galera  
Vendedor: J. Galera
Comprador: Unimar

Brigit 3 Irmãos 
Vendedor: J. Galera 
Comprador: Jatobá Agricultura e Pecuária

Maraty III TE J. Galera 
Vendedor: J. Galera 
Comprador: Alfeu Crozato Mozaquatro/
Nelore Tebarrot

Begônia J.Galera 
Vendedor: J. Galera 
Comprador: Emiliano Abraão S. Novais

sérvia 8 TE J. Galera

Numerada 500 CB
Vendedor: Ari Brás Dias 
Comprador: Jairo Dias

Nayá J. Galera
Vendedor: João Cruz Barrochelo
Comprador: Cláudio Mansur Salomão

Jordânia I TE J. Galera
Vendedor: J. Galera
Comprador: Lurdes e Oswaldo Pitol

Madhiny II TE J. Galera
Vendedor: J. Galera
Comprador: Cassiano Terra Simão

Jupiá da Guadalupe
Vendedor: Fazenda Guadalupe
Comprador: Ouro Fino

Maharash I TE J. Galera
Vendedor: J. Galera
Comprador: Agropecuária Mafra

Rainha TE J. Galera
Vendedor: J. Galera
Comprador: Agrop. Aldeia Ltda./Agrope-
cuária Taipa Ltda./LR Agropecuária Ltda.

Gôndola TE Unimar 
Vendedor: Unimar
Comprador: Agrop. Taipa Ltda.

Taluka TE PO NI
Vendedor: Agrobilara Com. e Part. Ltda.
Comprador: Cláudia Irene Tosta Junqueira

Bailarina TE Monte Verde
Vendedor: Jorge Sayed Picciani
Comprador: Vânia Húngaro

Donatella TE Húngaro
Vendedor: Vânia Húngaro
Comprador: Carlos Henrique Ribeiro 
Belli e Irmãos

Nobre x Itália IV - Supercampeã

Kaylasa iV J. Galera 
Ópera x Nambi

Naisha I TE J. Galera (filha)

Masky J. Galera
Vendedor: J. Galera
Comprador: Adilson Gil Raia

Romênia TE J. Galera
Vendedor: J. Galera
Comprador: Marcelo Ribeiro de Men-
donça e outros

Uiara TE Ipê Ouro
Vendedor: Arnaldo Manuel S. N. Borges
Comprador: Rima Agropecuária Ltda.

Fajardo x Lakota (Betina/Gandhi)
Irmã da recordista de Uberaba/2007 Betina LRS

Enamorada 7 Voltas

Vendedores: Agropecuária Sete Voltas / Agropecuária Taipa / 
Agropecuária Zelia Bellodi / Agropecuária Aldeia / LR Agropecuária


