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 O touro Latino da Tamoio, apresenta uma das 
mais nobres genealogias da raça Marchigiana, 
pois é filho Atacador da Tamoio, que é Erode 
POI, touro provado e campeão de pista e de 
progênie nas mais destacadas exposições na 
Itália. Sua mãe Zorba da Tamoio, filha de 
Damasco POI – outro touro de provado e 
Chiave POI, vaca importada da Itália, que 
apresenta excelente conformação e 
caracterização racial. 



 O selecionador Sr. Antonio Delamuta da tradicional 
Fazenda Tamoio em Capão Bonito no estado de São 
Paulo, nasceu o reprodutor Latino da Tamoio, um filho 
do renomado reprodutor brasileiro Atacador da Tamoio, 
em vaca.Damasco POI na matriz Chiave que chegou na 
última importação de animais da Itália. 

  Latino apresenta muito comprimento corporal, largura, 
profundidade e arqueamento de costelas,além de muita  
musculatura, equilíbrio e harmonia. Excelente 
caracterização racial. 

 Genética importante, tanto para o rebanho puro e 
também no cruzamento com fêmeas aneloradas ou F-1, 
garantindo eficiência e qualidade de carne: maciez, 
suculência e sabor típico.   









 Filho de outro touro POI, provado pela 
ANABIC,  de nome Socrates, linhagem que 
transmite muito comprimento corporal e 
musculatura  no dorso e lombo e 
especialmente no posterior, onde 
encontramos as cortes nobres(filé, contrafilé, 
picanha e etc), 

 





 Intec da Caru, foi criado pelo selecionador 
Nelson Yabuta, que conta com a colaboração 
do sr. Divino gerenciamento do rebanho 
Caru. O touro foi vendido para a 
Agropecuária Renascente e depois André 
Lima, que levou para a importante exposição 
agropecuária de Recife, chamando muito a 
atenção do público em geral e dos alunos das 
faculdades de ciências agrárias presentes. 

 Intec já possui excelente progênie de animais 
PO em fazendas de S.Paulo e Pernambuco. 





 Julius da Unitas TE,  filho de Pergolo, touro 
renomado na Itália, criado pela Unitas 
Agrícola , na Fazenda Monica em Campina do 
M. Alegre SP, família Massari, uns dos 
melhores e mais antigos selecionadores da 
raça Marchigiana em nosso país. 

 Julius foi o Grande Campeão da Feicorte 
2013, julgado pelo expert italiano Dr. Matteo 
Ridolfi. 



 O touro Julius da Unitas TE, filho de Pergolo 
POI, outro touro Marchigiana provado pelo 
Centro Genético da ANABIC – Associação 
Nacional dos Criadores das Raças Italianas da 
Carne. Sua mãe uma das mais importantes 
vacas da raça no Brasil, de nome Belize da 
Unitas, que produziu touros de Central e 
matrizes de confiabilidade no rebanho da 
Unitas entre outros.  









 Deputado foi reservado campeão na 
importante pista de Londrina – PR.  

 Apresenta DEPs muito boas, peso ao nascer -
0,13kg, pesos aos 205 dias=1,06kg, 
peso420kg=11,09kg, peso550=13,33kg e 
altura de cernelha=-0,67. 

 Filho do renomado Mirino POI, touro 
considerado o protótipo da raça no mundo. 

 Porte moderado com excelente conformação.  

 Musculatura bem distribuída no corpo, 
principalmente na região posterior. 
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