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Fator 
da Marcha

02 | setembro | DomINGo | 21 HorAs
Comissão de vendas: 

Davidson Teixeira ................................................................................................. (31) 99603.8875 
Adriano (JK) .................................................................................... (71) 99721.8811 / 98851.2121
Alexandre Monteiro .............................................................................................. (35)99199.9959
André de Simone .................................................................................................. (11) 99780.1835 
Ariel Cordeiro ....................................................................................................... (41) 99696.8842
Bolão ..................................................................................................................... (31) 98422.9711
Carlos Henrique .................................................................................................... (28) 99968.1112
Claudio Delfraro ................................................................................................... (35) 99931.7191
Dani di Giaimo ...................................................................................................... (11) 97322.8206 
David Charles ........................................................................................................ (31) 99194.4423
Deghson Elias ....................................................................................................... (24) 98117.7340 
Diogenes Brandão ................................................................................................ (71) 99132.9024 
Edmundo Junqueira ............................................................................................  (35) 98815.1085 
Edvar Segundo ..................................................................................................... (32) 99822.6997
Fabio Couto .......................................................................................................... (33) 98833.0160
Fabio Rios .............................................................................................................. (71) 99192.1011
Felipe Mendes ...................................................................................................... (12) 98193.3444  
Felipe Sá ................................................................................................................ (22) 99913.6263
Giovani Marcelei .................................................................................................. (62) 98121.9034
Glauber Gurgel ..................................................................................................... (85) 99987.4040
Hellan Pimentel .................................................................................................... (35) 99918.1022
Ivson Lopes ........................................................................................................... (71) 98153.7372
Jefferson Mattos .................................................................................................. (48) 99191.1474
João Bayer ............................................................................................................ (48) 99972.9550 
João Peyerl ............................................................................................................ (47) 99683.6133
Júnior Carvalho .................................................................................................... (24) 98161.7054
Junior Rangel ........................................................................................................ (22) 98111.1515
Léo Piccolo ............................................................................... (75) 98105.5634 / (71) 98716.3299 
Lucas Santos .......................................................................................................... (31) 99815.1512
Marcelo Castro ..................................................................................................... (31) 99976.4652
Marcelo Tranca ..................................................................................................... (32) 99912.8123
Marcelo Zeferino .................................................................................................. (31) 98649.7175 
Micael Alvim ......................................................................................................... (33) 98458.5558
Paulo Mello ........................................................................................................... (51) 98123.5573
Pedro Gabriel ........................................................................................................ (28) 99904.0312
Rafael Ribeiro ....................................................................................................... (22) 99958.3444
Rogério Fávero ..................................................................................................... (27) 99961.6321 
Sem Terra .............................................................................................................. (37) 99969.8180  
Thiago Couto ........................................................................................................ (31) 99622.0433
Tiago Santos ......................................................................................................... (21) 97013.7403  
Vander Gonçalves ................................................................................................. (35) 99233.4075
Vinicius Madeira ................................................................................................... (71) 98193.1900
Wallace Moraes .................................................................................................... (24) 99233.1816

Fotos e Filmagens: 
GDias - Julio Oliveira - Pedrão

Ricardo Mendes - Rodrigo Mendes 
Jean Fávaro - Arquivo Diagrama

Publicidade:  

31 3018-1524

Edicão de arte: 
Cássio Mendes

Leiloeiro: 
Beto Leão

Catálogo Virtual:
www.leilonorte.com - www.abccmm.org.br

Cadastro e lances: 
Leilonorte 11 3674-6666

Só serão aceitos lances por telefone 

de clientes já cadastrados.

Leiloeira:

11 3674-6666
Seleção, coordenação e 

informações dos animais:  

Davidson Teixeira  (31) 99603-8875



Amigo criador;

Chegamos a 4ª edição do tradicional Leilão Fator da Marcha.

Remate esse que ano após ano, homenageia este grande reprodutor de nossa raça, 

que está sempre figurando entre os primeiros do Ranking da ABCCMM.

Um cavalo capaz  de através de sua prole, unir pessoas em uma mesma paixão, 

como por exemplo na Nacional  2018, seus filhos somaram 13 campeonatos nacionais, 

que cominou com o título máximo de Campeã das Campeãs, 

Birmânia Calambau do Cardeal. 

Nesse remate temos grandes parceiros como, Juninho Calambau, Luciano Martins, 

Serginho Mesquita, Luciano Riberio, Júluio Ianúnsio, Rodrigo Mendonça, Anderson Ra-

mos, Flavio Fernandes, Leandro Fornazier.Ubirassi Palestino, Amarildo Borges, Leandro 

Boleiro, Olivio Rossi, Samuel Seabra, Aluísio Diniz, Cristiano Patrício, Marciano Alves, 

Ricardo Garcia, Leandro Marinho, Cristiano Rodrigues, Maria Clara, José Mateus Lara, 

Roberto Martins, Ronaldo Tavares, Daniel Monteiro, Ricardo Parahyba.

Convido a todos acompanhar mais este super remate no dia 02 de setembro 

as 21 horas pelo canal Terra Viva.

Um grande abraço e até lá.



Favacho estanho
Favacho Quociente x Favacho Sina

Qualidade da Zizica
Truc do Morro Grande x Érika do Morro Grande

Seu avô materno

Seu pai, 

Truc do Morro Grande

Favacho Estanho

•  Vendedor: Haras Cardeal

Cobertura unitária do excepcional e comprovado reprodutor Fator da Cavarú-Retã. Cavalo que dispensa maiores apresentações, pai de inúmeros campeões Nacionais e da atual Campeã das Campeãs Nacional de Marcha 
Birmânia Calambau do Cardeal. Fator é sem dúvidas um dos expoentes desta raça, cavalo de genética Favacho e Morro Grand, dois dos maiores pilares de marcha desta raça, um reprodutor que já provou toda sua superioridade 

em transmitir os genes da marcha aos seus filhos e é hoje um dos principais garanhões do Mangalarga Marchador. 
Premiações:

• 1° Prêmio Progênie de Pai - Mario Campos/MG - 2018 • 1° Prêmio Progênie de Pai - Lavras/MG - 2018 • 1° Prêmio Progênie de Pai - Pará de Minas/MG - 2017
• Res. Campeão Progênie de Pai - Pará de Minas/MG - 2016 • Campeão Progênie de Pai - Domingos Martins/ES - 2015 • Res. Campeão Cavalo Adulto de Marcha - João Pessoa/PB - 2007

01. Fator da  
Cavarú-retã 

https://player.vimeo.com/video/286880046


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

A.América do Édem
Favacho Diamante x Quenga Morro Grande da Zizica

Sua mãe

Seu pai, 

Quenga Morro Grande da Zizica

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Condomínio Ajato Calambau I

Cobertura unitária do melhor cavalo júnior de marcha da nossa raça, o atual Campeão Nacional de Marcha e raça Cavalo Júnior 2018 Ajato Calambau I. Cavalo jovem e muito promissor, exímio marchador e extremamente raçudo, 
sem duvidas um dos cavalos que mais encantou a Gameleira este ano, filho direto do grande Fator da Cavarú-Retã com A.America do Edem, esta um filha de Favacho Diamante em Quenga Morro Grande da Zizica, portanto, 

genética dos maiores marchadores desta raça.
Premiacões:

• Campeão Nacional Cavalo Júnior da Categoria - bH/mG - 07/2018 • Campeão Nacional Cavalo Júnior de marcha - bH/mG - 07/2018
Campeãp dos Campeões Cavalo Adulto de Marcha - Atibaia /SP - 05/2018 • Campeão Cavalo Júnior da Categoria - Atibaia /SP - 05/2018

Campeão  Cavalo Júnior de Marcha - Atibaia /SP - 05/2018 • Res. Campeão Cavalo Adulto da Raça - Atibaia /SP - 05/2018 • Res. Campeão Cavalo Adulto da Raça - Marchador Ideal - Atibaia /SP - 05/2018

02. Ajato 
Calambau I

https://player.vimeo.com/video/286880365


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Juta do Cardeal
Nobre de Santa Lúcia x Favorita do Cardeal

Sua irmã própria

Seu pai, 

Birmânia Calambau do Cardeal

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Haras Cardeal

Cobertura unitária do excepcional e comprovado reprodutor Capanga do Cardeal, cavalo extremamente marchador, diagramado, comodo e um fenômeno de produção. Fruto do acasalamento consagrado do grande reprodutor 
Fator da Cavarú-Retã na doadora de embriões de elite da nossa raça Juta do Cardeal, portanto, irmão próprio da Campeã das Campeãs Nacional de Marcha 2018 Birmania Calambau do Cardeal. Em suas veias leva o sangue de 

dois dos mais importantes reprodutores da atualidade, na linha alta descende Favacho Estanho e na linha baixa de Nobre de Santa Lúcia.

03. Capanga do 
Cardeal

https://player.vimeo.com/video/286880717


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

raiz de três Corações
Nobre de Três Corações x Insulina da Coxilha Grande

Sua bisavó materna

Seu pai, 

Onda Dourado SM

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Haras Novo Bosque

Excepcional reprodutor de pelagem alazã amarilha, cavalo jovem, exímio marchador, comprovado nas pistas e um fenômeno de produção. Reprodutor chefe do Haras Novo Bosque, filho do emérito reprodutor  
Fator da Cavarú-Retã em Raiz de Três Corações, portanto, genética de muita marcha, em suas veias leva sangue do que há de melhor na raça. 

Premiações:
• Res. Campeão Cavalo de Marcha - Baependi/MG - 2018 • Campeão Cavalo de Marcha - Cristina/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo Adulto de Marcha - Cruzília/MG - 2018

• Res. Campeão Cavalo Jovem de Marcha - São Lourenço/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo de Marcha - Coqueiral/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo Adulto de Marcha - Itajubá/MG - 2018
• Res. Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Extrema/MG - 2017 • Res. Campeão Cavalo de Marcha - Boa Esperança/MG - 2017 • Res. Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Caxambu/MG - 2017

• Res. Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Cruzília/MG - 2017 • Res. Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Ponte Nova/MG - 2017 • Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - São Lourenço/MG - 2017
• Campeão Cavalo Jovem de Marcha - São Lourenço/MG - 2017 • Res. Campeão Cavalo Jovem da Categoria e de Marcha - Itajubá/MG - 2017 • Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Gonçalves/MG - 2017

• Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Gonçalves/MG - 2017  

04. Dante de três 
Corações 

https://player.vimeo.com/video/286888481


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Goma e.A.o.
Ópio de Areias x Kênia H.Z.

Sua mãe

Seu pai, 

Goma E.A.O.

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Haras EMP

Uma das grandes oportunidades para quem deseja adquirir cobertura unitária do extraordinário reprodutor, professor de marcha e grande campeão de pistas Demente EMP. Cavalo jovem e que já se consagrou em pistas e na 
reprodução, padreador chefe do seleto plantel EMP, filho destacado do grande Fator da Cavarú-Retã em Goma EAO. 

Premiações:
• Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Uberlândia/MG - 2017 • Campeão Cavalo Adulto da Categoria e de Marcha - Uberlândia/MG - 2017 • Res. Campeão Adulto da Raça Marchador Ideal - Uberlândia/MG - 2017

• Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Curvelo/MG - 2016 • Res. Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Curvelo/MG - 2016 • Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Herdeiros da Raça - BH/MG - 2016
• Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Herdeiros da Raça - BH/MG - 2016 • Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Itapetininga/SP - 2016 • Res. Campeão Cavalo Júnior da Categoria - Itapetininga/SP - 2016

• Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Itaúna/MG - 2016 • Campeão Cavalo Júnior da Categoria e de Marcha - Betim/MG - 2016 • Campeão Adulto da Raça e Campeão da Raça - Betim/MG - 2016
• Campeão Adulto da Raça Marchador Ideal - Betim/MG - 2016 

05. Demente  
emP

https://player.vimeo.com/video/286888642


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Akira rancho 2L
Quartzo L.J. x Big Delicada

Seu avô materno

Seu pai, 

Quartzo L.J.

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Haras Recanto

Cobertura unitária do excepcional reprodutor de pelagem pampa Domínio  do Recanto, cavalo já comprovado nas pistas e que vem se destacando na produção por transmitir aos seus suas principais características,  
andamento clássico marchado, beleza morfológica e muita expressão racial. 

Premiações:
• Res. Campeão Adulto de Marcha - São João Del Rei/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo Júnior de Marcha - São João Del Rei/MG - 2016 • Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Madre de Deus de Minas/MG - 2016

• Res. Campeão dos Campeões Adulto de Marcha -  Madre de Deus de Minas/MG - 2016 • Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Estadual - BH/MG - 2015 • Res. Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Estadual - BH/MG - 2015
• Res. Campeão Cavalo Júnior da Categoria - Estadual - BH/MG - 2015 

06. Domínio do  
recanto

https://player.vimeo.com/video/286893064


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

odisséia meaípe
Meaípe Meaípe x Marquesa Vegas

Sua mãe

Seu pai, 

Odisséia Meaípe

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Haras Meaípe

Com 55 compeonatos, destacamos: 
• Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - CBM - Vitória/ES - 2016 • Campeão Cavalo Sênior de Marcha - CBM - Vitória/ES - 2016 • Campeão Cavalo Adulto Maior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2016

• Res. Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - Nacional - BH/MG - 2016 • Campeão dos Campeões Adulto de Marcha e da Categoria - Guarapari/ES - 2016 • Campeão Cavalo de Marcha - CBM - Rio de Janeiro/RJ - 2015  
• Res. Campeão dos Campeões Adulto de Marcha - CBM - Rio de Janeiro/RJ - 2015 • Res. Campeão Cavalo Jovem Maior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2015

Sem dúvidas um dos pontos mais altos deste remate, oportunidade para quem deseja adquiri cobertura de um dos mais expressivos e desejados reprodutores da raça, o Res. Campeã dos Campeões Nacional de Marcha, Campeão 
dos Campeões Brasileiro de Marcha Ulisses Meaípe. Cavalo que agrega gesto de marcha clássico, comodidade, temperamento, morfologia e genética superiores. Filho de Fator da Cavarú-Retã em Odisséia Meaípe, ela que é filha de 

Meaípe Meaípe em Marquesa Vegas. 

07. Ulisses  
meaípe

https://player.vimeo.com/video/286893212


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Xereta do Pau da rola
Kalifa Bela Cruz x Galera dos Novos Ares

•  Vendedor: Haras Recanto da Fé

Embrião selecionado na cabeceira do Haras Recato da Fé, fruto do acasalamento da excepcional doadora e campeoníssima de pistas  
Batalha de Três Corações com os fenomenais reprodutores, Teorema da Morada Nova, Milionário da Origem e Predador do MZZ. 

Com 49 campeonatos, destacamos:
• Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Sete Lagoas/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Teresina/PI - 2016  

• Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha– Vitória/ES - 2016 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - CBM - Vitória/ES - 2016  
• Campeã Égua Sênior de Marcha - Caxambu/MG - 2016 • 1° Prêmio Égua Adulta Maior da Categoria - Nacional - BH/MG - 2016

08. batalha de  
três Corações 

Sua irmã própria,  
Campeã das Campeãs Nacional de Marcha

Embrião por

Embrião por

Embrião por

Audácia de Três CoraçõesPredador MZZ

Milionário da Origem

Teorema da Morada Nova

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286902081


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Noiva da siriema
Elo Kafé da Nova x Madrinha da Vandja

Embrião por

Embrião por

Predador MZZ

Arizona da Morada Nova

•  Vendedor: Haras LM

Embrião de destaque deste leilão, criteriosamente selecionado dentro do que há de melhor no Haras LM, cruzamento da campeoníssima doadora Bela do Padrão da Marcha, égua que foi 1º Premio agora na Nacional 2018,  
com opção de escolha entre os acasalamentos do Campeão dos Campeões Nacional de Marcha 2018 Arizona da Morada Nova ou por Predador MZZ, dois cavalos consagrados e grandes reprodutores desta raça. 

Premiações:
• 1° Prêmio Égua Adulta de Marcha - Nacional - BH/MG - 2018 • 1° Prêmio Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Cruzília/MG - 2018 • 1° Prêmio Égua Adulta da Categoria - Cruzília/MG - 2018

• Campeã Égua Adulta de Marcha - Cruzília/MG - 2018 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Lagoa da Prata/MG - 2018 • Res. Campeã Égua de Marcha - Mario Campos/MG - 2018
• Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Lagoa da Prata/MG - 2018 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Divinópolis/MG - 2017 • Res. Campeã Égua de Marcha - São Gonçalo do Pará/MG - 2017

• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Mario Campos/MG - 2017 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Mario Campos/MG - 2017

09. bela do  
Padrão da marcha 

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286902314


teorema da morada Nova 
Guaritá Seara Dourada x Ondina da Morada Nova

Amaral Araguaia
Raro de Ituverava x Amaral Espanha

Embrião por

Demente EMP

•  Vendedor: Haras Rodrigues

Embrião da excepcional doadora e grande campeã de pistas Belina da Pao Grande I que vem acasalada pelo extraordinário reprodutor Demente EMP. Embrião que leva em suas veias sangue de dois dos maiores reprodutores da 
atualidade, na linha alta descende de Fator da Cavarú-Retã e na linha baixa de Teorema da Morada Nova. 

Premiações:
• Res. Campeã Égua Adulta da Categoria - Gravatá/PE - 2018 • Res. Campeã Égua Jovem da Categoria - Carpina/PE - 2018 • Campeã Égua Adulta da Categoria e de Marcha - Camaragibe/PE - 2018

• Campeã Égua de Marcha - Gravatá/PE - 2018 • Campeã Égua Júnior da Categoria e de Marcha - Maceió/AL - 2016 • Campeã Adulta da Raça e Campeã da Raça - Maceió/AL - 2016 • Campeã Potra Júnior da Categoria - Caruaru/PE - 2016
• Campeã Potra Jovem da Categoria - Petrópolis/RJ - 2015 • Campeã Potra Jovem da Categoria - Sete Lagoas/MG - 2015 • Res. Campeã Potra Jovem da Categoria - Araruama/RJ - 2015  

• Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria -  Florianópolis/SC - 2014 • Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Barra Mansa/RJ - 2014 • Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Araruama/RJ - 2014

10. belina  
Pao Grande I 

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286902511


Fator da Cavarú-retã 
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Juta do Cardeal
Nobre de Santa Lúcia x Favorita do Cardeal

Embrião a coletar por 

Galante do Expoente

•  Vendedor: Haras Zel

Um dos cruzamentos mais desejados da raça, fruto do acasalamento da Campeã das Campeãs Nacional de Marcha 2018 Birmânia Calambau do Cardeal com o também Campeão dos Campeões Nacional de Marcha e hoje um dos 
mais renomados reprodutores da raça Galante do Expoente. Embrião dos sonhos de qualquer criador, em seu pedigree leva o sangue de Fator da Cavarú-Retã, Favacho Estanho, Truc do Morro Grande, Juta do Cardeal, Nobre de 

Santa Lúcia, Trilho da Zizica e Única Kafé. 
Premiações:

• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Nacional - BH/MG - 2018 • Campeã Égua Graduada Maior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2018 • Res. Campeã Égua Graduada Maior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2018
• Campeã Égua Sênior da Categoria e de Marcha - Franca/SP - 2018 • Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Franca/SP - 2018 • 1° Prêmio Égua Sênior da Categoria - Nacional - BH/MG - 2017

• Campeã Égua Sênior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2017 • Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Nacional - BH/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - CBM - Vitória/ES - 2016
• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Estadual - Vitória/ES - 2016 • Campeã Égua Adulta de Marcha - CBM - Vitória/ES - 2016 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Lins/SP - 2016 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Lins/SP - 2016

• Res. Campeã Égua Jovem da Categoria - Lins/SP - 2016 • Campeã Égua Júnior de Marcha - Conselheiro Lafaite/MG - 2015 

11. birmânia 
Calambau do 
Cardeal

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286903078


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Ioga do Cardeal
Nobre de Santa Lúcia x Tróia do Rebelde Apaixonado

Seu avô materno

Seu pai, 

Nobre de Santa Lúcia

Fator da Cavarú-Retã

•  Vendedor: Rancho WD

Óvulo aberto para livre escolha de acasalamento da Campeã Nacional de Marcha Égua Sênior 2018 e excepcional doadora Califórnia Calambau do Cardeal. A melhor égua sênior de marcha do Brasil,  
esta filha do grande reprodutor Fator da Cavarú-Retã em Ioga do Cardeal. 

Premiações:
• Campeã Égua Sênior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2018 • Res. Campeã Égua Adulta da Categoria - Cruzília/MG - 2018 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Três Pontas/MG - 2018 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Três Pontas/MG - 2018

• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Passa Quatro/MG - 2018 • Campeã Égua de Marcha - Passa Quatro/MG - 2018 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Boa Esperança/MG - 2017
• Campeã Égua Adulta de Marcha - Boa Esperança/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Alpinópolis/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha e Campeã Égua Jovem de Marcha - Lagoa da Prata/MG - 2017  
• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha e Campeã Égua Júnior de Marcha - Madre de Deus/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Itajubá/MG - 2016 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Três Corações/MG - 2016  

• Campeã Égua Júnior de Marcha - Varginha/MG - 2016 • Campeã Égua Júnior de Marcha - Pedralva/MG - 2016 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Ilicínea/MG - 2016 • Campeã Égua Júnior de Marcha - Três Corações/MG - 2016  
• Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Itajubá/MG - 2016 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Três Pontas/MG - 2016 

12. Califórnia 
Calambau do 
Cardeal - Óvulo

https://player.vimeo.com/video/286903231


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Uberaba de três Corações
Nobre de Três Corações x Bonança D2

Embrião por

Embrião por

Trilho da Zizca

Dínamo do Conforto
•  Vendedor: Haras da Rocha

Égua extra de andamento, e de inigualável beleza zootécnica, campeã de pistas e doadora de embriões do seleto plantel do Haras Três Corações. Filha do extraordinário e um dos mais consagrados
reprodutores da atualidade, o grande Fator da Cavarú-Retã com Uberaba de Três Corações, esta por sua vez, uma filha de Nobre de Três Corações em Bonança D2. Égua de grande habilidade materna e

genética para entrar nas mais criteriosas centrais de transferências de embriões desta raça.
Premiações:

• Campeã Égua Adulta da Categoria - Ressaquinha/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Itauna/MG - 2016
• Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Domingos Martins/ES - 2014 • Res. Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Itapemirim/ES - 2014

13. Cachaça  
de três Corações

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286903441


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Aruba Kafé da Nova
Original de Santa Lúcia x Amorosa Kafé

Embrião por 

Embrião por 

Exímio de Três Corações

Presente de São Lourenço

•  Vendedor: Haras Novo Bosque

Embrião da fenomenal doadora Cósmica de Três Corações com opção de escolha pelos renomados reprodutores Presente de São Lourenço ou Exímio de Três Corações. Cósmica é hoje uma das principais doadoras do time de  
pistas do Haras Novo Bosque, filha de Fator da Cavaru-Retã em Aruba Kafé da Nova, égua jovem e de produção comprovada que vem acasalada por exímios reprodutores. 

Premiações:
• Campeã Égua Jovem de Marcha - Extrema/MG - 2017 • Res. Campeã Égua de Marcha - Boa Esperança/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Cruzília/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Pedralva/MG - 2017

• Campeã Égua Jovem de Marcha - Cristina/MG - 2017 • Res. Campeã Égua de Marcha - São João da Boa Vista/SP - 2017 • Campeã Égua Júnior de Marcha - Ponte Nova/MG - 2017
• Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - São Lourenço/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - São Gonçalo do Rio Abaixo/MG - 2017 

14. Cósmica de  
três Corações

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286903625


Castiço Caríbia
Ringo do Círculo D x Iaia da Mandassaia

Quáfia das Amoras
Pedra Negra Orgulho x Quaffia do Casarão

Embrião por

Ulisses Meaípe

•  Vendedor: Haras Martins

Embrião da extraordinária doadora de pelagem castanha e campeoníssima égua de pistas Electra do Aro com o  Reservado Campeão dos Campeões Nacional de Marcha e nobre reprodutor Ulisses Meaípe,  
um dos cavalos mais desejados e consagrados da atualidade. 

Premiações:
• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Manhuaçu/MG - 2018 • Campeã Égua Sênior da Categoria e de Marcha - Barbacena/MG - 2018 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Guarará/MG - 2018

• Campeã Égua Sênior de Marcha - Santos Dumont/MG - 2018 • Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Santos Dumont/MG - 2018 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Bom Sucesso/MG - 2017
• Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Bom Sucesso/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Magé/RJ - 2017 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Pirapetinga/MG - 2017 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Brasília/DF - 2017

• Res. Campeã Égua Adulta da Categoria - Goiânia/GO - 2016 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Unaí/MG - 2016 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Unaí/MG - 2016 • Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - Caxambu/MG - 2015
• Campeã Égua Adulta da Categoria - Campos dos Goytacazes/RJ - 2015 • Campeã Égua Jovem de Marcha - São Gotardo/MG - 2014 • Res. Campeã Égua de Marcha - Uberlândia/MG - 2014 • Campeã Égua de Marcha - Montes Claros/MG - 2014 

15. electra
do Aro 

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286903769


trilho da Zizica
Caruso J.D. x Gigi do Morro Grande

Fanfarra bavária 
TAC

Embrião por

Zinabre Calambau I

•  Vendedor: Haras Diamante Negro

Embrião da Campeã Nacional e uma das doadoras do time de estrelas do Haras Diamante Negro Flor do Expoente com o excepcional marchador Zinabre do Calambau. Embrião que leva seu pedigree sangue de dois grandes reprodutores 
da nossa raça, na linha alta descende de Fator da Cavarú-Retã e na linha baixa de Trilho da Zizica. 

Premiações:
• Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - Volta Redonda/RJ - 2011 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Esteio/RS - 2011 • Campeã Adulta da Raça e Campeã da Raça - Esteio/RS - 2011 • Campeã Adulta da Raça Marchador Ideal - Esteio/RS - 2011

• Res. Campeã Égua Graduada de Marcha - Itabira/MG - 2011 • Campeã Égua Adulta Graduada da Categoria e de Marcha - Avaré/SP - 2011 • Campeã Adulta da Raça Marchador Ideal - Avaré/SP - 2011
• Campeã Égua Adulta de Marcha - Domingos Martins/ES - 2010 • Campeã Égua Sênior - Nacional - BH/MG - 2010 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Maringá/PR - 2010 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Maringá/PR - 2010

• Res. Campeã Égua Adulta - Maringá/PR - 2010 • Res. Campeã Adulta da Raça - Maringá/PR - 2010 • Res. Campeã Marchador Ideal - Maringá/PR - 2010 • Campeã Adulta da Raça - Macaé/RJ - 2010
• Campeã Marchador Ideal - Macaé/RJ - 2010 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Macaé/RJ - 2010 • Campeã das Campeãs de Marcha - Macaé/RJ - 2010 • Campeã Égua Sênior de Marcha - São José dos Campos/SP - 2010

• Res. Campeã Adulta da Raça - São José dos Campos/SP - 2010 • Res. Campeã das Campeãs de Marcha - São José dos Campos/SP - 2010 

16. Flor do  
expoente 

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286904668


ringo do Círculo D 
(Ringo D2 X Cereja do Círculo D

ringo do Círculo D
Hidrato de Guarantã X Eletra de Guarantã

Embrião por

Zinabre Calambau I

•  Vendedor: Haras Diamante Negro

Embrião da excepcional e premiadas doadoras Cachaça Caríbia com o fenomenal reprodutor Zinabre Calambau I. Cachaça e égua com diversos títulos e premiações em pistas e simplesmente uma maquina de produção, uma filha de 
Ringo do Circulo D em Imperatriz Agisa que vem acasalada por um jovem e promissor reprodutor, filho do grande Fator da Cavarú-Retã. 

Premiações:
• Campeã Égua Sênior de Marcha - São Gonçalo do Pará/MG - 10/2016 • Campeã Égua Sênior da Categoria - Montes Claros/MG - 07/2016 • Res. Campeã Égua Adulta da Raça - Montes Claros/MG - 07/2016

• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Montes Claros/MG - 07/2016 • Campeã Égua Adulta da Categoria - Oliveira/MG - 05/2013 • Campeã Égua Adulta de Marcha - Oliveira/MG - 05/2013
• Res. Campeã Égua Adulta da Raça - Marchador Ideal - Oliveira/MG - 05/2013 • Campeã Égua Adulta de Marcha - João Pinheiro/MG - 03/2013 • Campeã Égua de Marcha - Paracatu/MG - 09/2012

• Res. Campeã Égua Adulta da Categoria - Paracatu/MG - 09/2012 • Res. Campeã Égua Adulta da Raça -  Marchador Ideal - Paracatu/MG - 09/2012 • Res. Campeã Égua de Marcha - Unaí/MG - 06/2012
• Campeã Égua Adulta da Categoria - Goiânia/GO - 10/2011 • Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - Goiânia/GO - 10/2011 • Res. Campeã Égua de Marcha - Unaí/MG - 09/2011 • Res. Campeã Égua Adulta da Categoria - Goiânia/GO - 05/2011

• Res. Campeã Égua - Prova Funcional - Goiânia/GO - 05/2011 • Res. Campeã Égua de Marcha - Paracatu/MG - 04/2011 • Campeã das CampeãsÉgua Adulta de Marcha - Vazante/MG - 12/2010  
• Campeã Égua de Marcha - Vazante/MG - 12/2010 • Campeã Égua de Marcha - Unaí/MG - 10/2010 

17. Cachaça  
Caríbia   

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286904851


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Urbi de três Corações
Maquiné Batuque x Pérola de Três Corações

Embrião gestado por

Brilho Elfar

•  Vendedor: Haras Taberna

Embrião da excepcional doadora e uma das principais éguas do time de pistas do Haras Taberna Lorena da Taberna com o grande reprodutor, Campeão de pistas e fenômeno de produção Brilho Elfar, portanto, 
sangue de Fator da Cavarú-Retã, Urbi de Três Corações, Místico Elfar e Sussu Elfar. 

Premiações:
• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Monte Verde/MG - 2016 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Monte Verde/MG - 2016 • Res. Campeã Égua Jovem de Marcha - Caxambu/MG - 2016

• Campeã Adulta da Raça Marchador Ideal - Taubaté/SP - 2016 • Res. Campeã Égua Adulta da Categoria e de Marcha - Taubaté/SP - 2016 • Res. Campeã Adulta da Raça e Res. da Raça - Taubaté/SP - 2016

18. Lorena da  
taberna 
opção Óvulo

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286905022


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Harmonia Acauã
Acauã Cardeal x Cortezã do Cardeal

Embrião gestado por 

Futuro Formoso 2S

•  Vendedor: Haras Frysaide

Embrião da Res. Campeã Nacional Égua Senior Maior de Marcha 2018 e fenomenal doadora Marquesa Acauã que vem acasalada por um dos mais  
destacados reprodutores da atualidade o extraordinário Futuro Formoso 2S.   

Premiações:
• Res. Campeã Égua Sênior Maior de Marcha - Nacional - BH/MG - 2018 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Ipatinga/MG - 2018 • Res. Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Ipatinga/MG - 2018

• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Guarará/MG - 2018 • Campeã Égua de Marcha - Guarará/MG - 2018 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Leopoldina/MG - 2018 • Campeã Égua de Marcha - Leopoldina/MG - 2018
• Res. Campeã Égua Adulta de Marcha - CBM - Caxambu/MG - 2017 • Campeã Égua de Marcha - Muriaé/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Barbacena/MG - 2017 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Barbacena/MG - 2017

• Res. Campeã Adulta da Raça Marchador Ideal - Barbacena/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Araruama/RJ - 2017 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Araruama/RJ - 2017
• Campeã Égua Jovem de Marcha - CBM - Vitória/ES - 2016 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Estadual - Vitória/ES - 2016 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Guiricema/MG - 2016  
• Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - São Geraldo/MG - 2016 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Varginha/MG - 2016 • Campeã Égua Jovem de Marcha - Varginha/MG - 2016   

• Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Rodeiro/MG - 2016 • Res. Campeã Égua Júnior de Marcha - Leopoldina/MG - 2016 

19. marquesa 
Acauã

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286905245


Feitiço Caxambuense
Argos das Minas Gerais x Xangrilá Caxambuense

manteiga de são Lourenço 
Equipado do Rancho Pampa x Globeleza de São Lourenço

Embrião por 

Dante de Três Corações

•  Vendedor: Haras Novo Bosque

Embrião da extraordinária doadora de pelagem castanha pampa Qualy de São Lourenço com fenomenal reprodutor Dante de Três Corações.  
Embrião idealizado dentro da melhor genética da raça e selecionado na cabeceira do Haras Novo Bosque, em seu pedigree leva as origens de Feitiço Caxambunse, Argos das Minas Gerais, Xangrila Caxambuense,  

Equipado do Rancho Pampa, Globeleza de São Lourenço, Fator da Cavarú-Retã e Raiz de Três Corações. 

20. Qualy de são 
Lourenço

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286907241


Farrapo DN
Elo Kafé da Nova x Flauta do Rebanho

sinira do berma
Nobre de Santa Lúcia x Sansira Guil Berma

Embrião a coletar por

Sua mãe

Fator da Cavarú-Retã

Sinira do Berma
•  Vendedor: Haras EMP

Embrião a coletar da Res. Campeã Nacional Potra Master 2018 e maravilhosa doadora de pelagem tordilha Toada EAO com o grande Fator da Cavarú-Retã. Embrião que levará em seu pedigree sangue de Farrapo DN,  
Sinira do Berma, Elo Kafé da Nova, Nobre de Santa Lúcia, Favacho Estanho e Qualidade da Zizica.  

Premiações:
• Res. Campeã Potra Jovem Master da Categoria - Nacional - BH/MG - 2018 • 1° Prêmio Jovem da Raça e Res. da Raça - Vitória da Conquista/BA - 2018 • Res. Campeã Potra Jovem da Categoria - Vitória da Conquista/BA - 2018

• Campeã Potra Jovem Maior da Categoria - Porto Seguro/BA - 2018 • Campeã Jovem da Raça e Campeã da Raça - Porto Seguro/BA - 2018

21. toada  
e.A.o.

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286907406


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Pinot Noir do sonho
Rítmo A.J. x Uva da Preguiça

Embrião gestador por

Guaritá Seara Dourada

•  Vendedor: Haras São Patrício

Embrião gestado da grande doadora e campeã de pistas Valpolicella do Sonho com um dos mais renomados e comprovados reprodutores da raça o Campeã Nacional e Pai de Grandes Campeões Nacionais Guarita Seara Dourada. 
Valpolicella é filha do emérito Fator da Cavarú-Retã na grande matriarca Pinot Noir do Sonho, égua comprovada na reprodução e de grande habilidade materna. 

Premiações:
• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Abaeté/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Madre de Deus/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Madre de Deus de Minas/MG - 2014

• Campeã Égua Sênior de Marcha - Madre de Deus de Minas/MG - 2014 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Oliveira/MG - 2014 • Res. Campeã Égua Sênior da Categoria - Oliveira/MG - 2014
• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Contagem/MG - 2014 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Montes Claros/MG - 2014 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Montes Claros/MG - 2014

• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Itaguara/MG - 2013 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Passos/MG - 2013 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Brumadinho/MG - 2013 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Três Pontas/MG - 2013
• Campeã Égua Adulta de Marcha - Carmo do Paranaíba/MG - 2012 

22. Valpolicella  
do sonho

será cobrado pela receptora 30 x 66,67

https://player.vimeo.com/video/286907565


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

espoleta do Cardeal
Quixote Empório x Borboleta de Azurita

Sua mãe

Seu pai, 

Espoleta do Cardeal

Fator da Cavarú-Retã

•  Macho  •  16/03/2013  •  Vendedor: Haras Carioca

Jovem reprodutor de pelagem baia, cavalo já comprovado nas pistas e na reprodução. Filho do excepcional Fator da Cavarú-Retã em uma das maiores doadoras de embriões da nossa raça, a grande Campeã Nacional da raça 
Espoleta do Cardeal. Cavalo de andamento marchado, muito cômodo, diagramado e morfologia destacada, pronto para servir qualquer plantel. 

Premiações:
• Res. Campeão Cavalo Adulto da Categoria - Caxambu/MG - 2017 • Campeão Cavalo Adulto da Categoria - Ressaquinha/MG - 2017 • Res. Campeão Cavalo Jovem da Categoria - Atibaia/SP - 2017

23. Apogeu  
Carioca - 50%

https://player.vimeo.com/video/286907729


Dante de três Corações 
Fator da Cavarú-Retã  x Raiz de Três Corações

Fortuna da Cidade da Cruz
Sabiá da Lenda x Única da Skandia

Seu avô paterno

Seu pai, 

Fator da Cavarú-Retã

Dante de Três Corações

•  Fêmea  •  16/12/2017  •  Vendedor: Haras Novo Bosque

O Haras Novo Bosque disponibiliza 50% das cotas de uma de suas principais Apostas paras as pistas no futuro, a excepcional potra Aposta do Novo Bosque. Potra de extrema beleza e qualidade de andamento, marchadeira nata, 
muito diagramada, coordenada e com forte impulsão de posteriores. Filha do exímio marchador e nobre reprodutor Dante de Três Corações com Fortuna da Cidade da Cruz, portanto neta de Fator da Cavarú-Retã e Sabiá da Lenda. 

24. Aposta do  
Novo bosque - 50%

https://player.vimeo.com/video/286907909


Dante de três Corações
Fator da Cavarú-Retã  x Raiz de Três Corações

micareta de são Lourenço
Equipado do Rancho Pampa x Fantasia de São Lourenço

Seu avô paterno

Seu pai, 

Fator da Cavarú-Retã

Dante de Três Corações

•  Fêmea  •  18/01/2018  •  Vendedor: Haras Novo Bosque

Uma das potras de destaque deste remate, fêmea jovem de pelagem pampa de preto, linda, marchadeira, expressiva e com genética ímpar. Filha do excepcional reprodutor Dante de Três Corações com a doadora de embriões 
Micareta de São Lourenço, portanto, em seu pedigree leva as origens de Fator da Cavarú-Retã, Raiz de Três Corações, Equipado do Rancho Pampa e Fantasia de São Lourenço. 

25. Aquarela do 
Novo bosque - 50%

https://player.vimeo.com/video/286908092


Himalaya Caxambuense
Caxambu Balote x Xangrilá Caxambuense

Cinderela da três Corações
Fator da Cavarú-Retã x Vitória de Três Corações

Seu avô materno

Sua avó paterna

Fator da Cavarú-Retã

Xangrilá Caxambuense

•  Fêmea  •  22/01/2018  •  Vendedor: Haras Novo Bosque

Potraça de pelagem baia, fêmea criteriosamente selecionada na cabeceira do Haras Novo Bosque. Filha de Himalaya Caxambuense na extraordinária Cinderela de Três Corações, portanto, neta de Caxambu Balete, Xangrilá 
Caxambuense, Fator da Cavarú-Retã e Vitória de Três Corações. Potra de futuro promissor nas pistas e sem duvidas com genética para torna-se uma futura doadora de embriões. 

26. Ayala do Novo 
bosque - 50%

https://player.vimeo.com/video/286908404


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Quatiara do Coqueiro Verde
Timoneiro JB da Ogar x Laís Xerimbabo

Seu avô paterno

Seu pai, 

Favacho Estanho 

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  01/12/2016  •  Vendedor: Haras Profeta

Linda potra de pelagem baia, filho de um dos principais e mais comprovados reprodutores da atualidade o fenomenal reprodutor Fator da Cavarú-Retã com a campeoníssima doadora de embriões Quatiara do Coqueiro Verde. 
Potra de andamento clássico marchado, muito bela, expressiva e caracterizada. 

27. brastemp  
do Profeta - 50%

https://player.vimeo.com/video/286925366


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

serenata do Porto Palmeira 
Cabuçu da Selva Morena x Amaral Odalisca

Sua mãe

Seu pai, 

Serenata do Porto Palmeira

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  07/12/2016  •  Vendedor: Haras Perudá

Potra de maravilhosa pelagem alazã amarilha, muito expressiva, caracterizada, bonita e marchadeira. Fruto do acasalamento do excepcional reprodutor Fator da Cavarú-Retã com a doadora de embriões  
Serenata do Porto Palmeira, esta uma filha de Cabuçu da Selva Morena em Amaral odalisca. 

28. buba do  
Perudá - 50%

https://player.vimeo.com/video/286908757


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

malvada Ar da Andervan
TAC

Seu avô paterno

Seu pai,  

Favacho Estanho

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  08/08/2017  •  Vendedor: Haras AR da Andervan

Potra selecionada criteriosamente para este grande leilão, filha destacada do emérito reprodutor Fator da Cavarú-Retã em Malvada AR da Andervan. Potra de excepcional andamento, diagrama de marcha e morfologia, muito 
potencial para pistas e grandes qualidades de uma futura doadora de embriões. 

29. Cristal Ar  
da Andervan - 50%

https://player.vimeo.com/video/286908897


Atributo de três Corações 
Fator da Cavarú-Retã x Renúncia de Três Corações

bondade do Conforto
Trilho da Zizica x Picidá do Conforto

Sua mãe

Seu pai, 

Bondade do Conforto

Atributo de Três Corações

•  Fêmea  •  01/11/2017  •  Vendedor: Haras Agrotexas

Futuro reproduto, potro extremamente marchador, raçudo e com pinta de campeão. Filho do grande Fator da Cavarú-Retã na excepcional doadora de embriões Cuba Secretário, esta uma filha de Hindi da Mandassaia em Angaí 
Rumba. Potro para quem procura um futuro reprodutor e campeão de pistas com genética do que há de melhor na raça. 

30. Delícia da  
Agrotexas - 50%

https://player.vimeo.com/video/286909070


Diamante do Cardeal
Favacho Diamante x Sapoti do Aeroporto

Califórnia Calambau do Cardeal
Fator da Cavarú-Retã x Ioga do Cardeal

Sua mãe

Seu pai, 

Califórnia Calambau do Cardeal

Diamante do Cardeal

•  Fêmea  •  12/10/2017  •  Vendedor: Agropecuária Calambau

Potra que foi tirada da reserva da Agropecuária Calambau, filha do excepcional reprodutor Diamante do Cardeal, este um filho de Favacho Diamante em Sapoti do Aeroporto, com a Campeã Nacional Égua Sênior de Marcha 2018 
Califórnia Calambau do Cardeal, ela que é filha de Fator da Cavarú-Retã em Ioga do Cardeal. Potra de futuro promissor, muito marchadeira, raçuda e expressiva, futura campeã de pistas e doadora de embriões. 

31. Doutrina  
Calambau I - 50% 

https://player.vimeo.com/video/286909386


Amuleto de três Corações
Fator da Cavarú-Retã x Renúncia de Três Corações

Xaiene de três Corações
Romeo de Três Corações x Soberana de Três Corações

Sua mãe

Seu avô paterno

Xaiene de Três Corações

Fator da Cavarú-Retã

•  Macho  •  10/09/2014  •  Vendedor: Haras Três Corações

Jovem reprodutor de pelagem alazã, cavalo do time de estrelas do Haras Três Corações, com extenso currículo de premiações em pistas, tendo sagrado 1º Premio Nacional Cavalo Jovem 2018. Filho de Amuleto de Três Corações 
em Xaiene de Três Corações, portanto, neto de Fator da Cavarú-Retã, Renuncia de Três Corações, Romeo e Soberana de Três Corações. 

Premiações:
• 1° Prêmio Cavalo Jovem da Categoria - Nacional - bH/mG - 2018 • 1° Prêmio Adulto da Raça e Res. da Raça - Cruzília/MG - 2018 • 1° Prêmio Adulto da Raça Marchador Ideal - Cruzília/MG - 2018

• Res. Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Cruzília/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo Jovem da Categoria - Curvelo/MG - 2018 • Campeão Cavalo Jovem de Marcha - Ponte Nova/MG - 2018
• 1° Prêmio Adulto da Raça e Res. da Raça - Domingos Martins/ES - 2018 • 1° Prêmio Cavalo Júnior de Marcha - Domingos Martins/ES - 2018

• Campeão Cavalo Jovem de Marcha - São José do Goiabal/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo Júnior da Categoria - Itabira/MG - 2018 • Res. Campeão Cavalo Júnior da Categoria - Manhuaçu/MG - 2017

32. eros de três 
Corações - 50% 

https://player.vimeo.com/video/286909584


Arisco de três Corações
Fator da Cavarú-Retã x Nordeste Athenas

renúncia de três Corações 
Damasco da Ogar x Cuca Kafé da Panorama

Sua mãe

Seu avô paterno

Renúncia de Três Corações

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  01/12/2014  •  Vendedor: Haras Três Corações

Jovem doadora de embriões e égua do time de estrelas do time de pistas do Haras Três Corações. Fêmea de andamento clássico marchado, muito cômoda e expressiva, filha de Arisco de Três Corações  
na grande doadora da nossa raça Renúncia de Três Corações. 

Premiações:
• Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Itabira/MG - 2018 • Campeã Égua Jovem da Categoria e de Marcha - Itabira/MG - 2018 • Campeã Adulta da Raça Marchador Ideal - Itabira/MG - 2018

• Res. Campeã Adulta da Raça e Res. da Raça - Itabira/MG - 2018 

33. euforia de três 
Corações - 50%

https://player.vimeo.com/video/286909784


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Ferrara sagrado Coração
Oceano da Catimba x Pluma da Shanti

Seu avô paterno

Seu pai, 

Favacho Estanho

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  05/02/2018  •  Vendedor: Haras Carioca

Apesar de muito jovem, esta é Extra e  sem duvidas umas das estrelas deste remate. Marchadeira nata, diagramada, coordenada, com posteriores fortes e morfologia destacada. Filha do extraordinário reprodutor  
Fator da Cavarú-Retã com Ferrara Sagrado Coração, potra reserva do Haras Carioca e uma das suas grandes apostas para o futuro.

34. extra  
Carioca - 50%

https://player.vimeo.com/video/286909977


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Vanday do Édem
Tigrão Kafé x Argônia Itambi da Stellamaris

Sua mãe

Seu pai, 

Vanday do Édem

Fator da Cavarú-Retã

•  Macho  •  20/11/2014  •  Vendedor: Haras EMP

Todos nos sabemos que para ser um bom reprodutor não basta apenas ter boas qualidades de andamento e morfologia, que é essencial ter também uma genética sólida e comprovada. E este jovem cavalo tem todas estas  
qualidades, filho de Fator da Cavarú-Retã em Vanday do Edem, portanto, neto de Favacho Estanho, Qualidade da Zizica, Tigrão Kafé e Argonia Itambi da Stellamaris, esta uma filha de Nobre de Santa Lúcia. 

35. F.Fox do  
Édem - 50%

https://player.vimeo.com/video/286910167


Garibaldi do expoente
Trilho da Zizica x Delícia Mocoquense

Graciosa Caríbia
Ringo do Círculo D x Bavária Caríbia

Seu pai

Prenhez por

Garibaldi do Expoente

Demente EMP 

•  Fêmea  •  30/01/2014  •  Vendedores: DT Assessoria / Haras JRM

Égua jovem de pelagem tordilha, fêmea de grande aptidão reprodutiva, extremamente marchadeira, diagramada e raçuda. Filha do Campeão Nacional de marcha Garibaldi do Expoente em Graciosa Caríbia, portanto, neta de 
Trilho da Zizica e Ringo do Circulo D. Segue com prenhez positiva do excepcional Demente EMP, este um filho de Fator da Cavarú-Retã e professor de marcha.

36. Fanfarrona  
dos bugres

https://player.vimeo.com/video/286910799


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

truta CF da sercore
Meirelles Relevo x Gaivota N.G.

Sua mãe

Seu pai, 

Truta CF da Sercore

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  15/09/2014  •  Vendedores: Haras EMP / Haras Cardeal

Jovem doadora de embriões de pelagem alazã Amarilha, égua de beleza ímpar, muito bom andamento e já consagrada nas pistas. Filha direta do grande reprodutor Fator da Cavarú-Retã em Truta CF da Sercore,  
neta portanto, de Favacho Estanho e Meirelles Relevo. 

Premiações:
• Res. Campeã Égua Júnior da Categoria - Lagoa da Prata/MG - 2018 • Res. Campeã Égua Jovem da Categoria e de Marcha - Capim Branco/MG - 2018

• Campeã Potra Jovem da Categoria - Divinópolis/MG - 2016 • Res. Campeã Potra Jovem da Categoria - Itapetininga/SP - 2016

37. Fascinação  
emP - 50%

https://player.vimeo.com/video/286910983


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Noruega e.A.o.
Favacho Único x Iaia E.A.O.

Sua mãe

Seu pai, 

Noruega E.A.O.

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  26/08/2014  •  Vendedor: Haras Três Corações

Linda égua de pelagem exótica alazã amarilha, uma das mais procuradas e desejadas do mercado. Filha de Fator da Cavarú-Retã em Noruega EAO, égua de andamento clássico marchado, diagramado e muita comodidade.  
Em suas veias leva o sangue de dois dos maiores reprodutores da linhagem Favacho, na linha alta descende de Favacho Estanho e na linha baixa de Favacho Único. 

38. Fiara emP

https://player.vimeo.com/video/286911169


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Vitória da Campo Lide
Etíope de Alcobaça x Campanha da Campo Lide

Seu pai

Prenhez por

Fator da Cavarú-Retã

Abiara da Figueira

•  Fêmea  •  14/12/2014  •  Vendedores: DT / Agropecuária Calambau e Haras Sikerinha

Égua jovem, fêmea em fase inicial de sua vida adulta, égua de grande aptidão materna e genética para torna-se uma futura doadora de embriões. Filha de Fator da Cavarú-Retã com Vitória da Campo Lide, em seu ventre leva  
prenhez pelo excepcional reprodutor Abiara da Figueira, um dos cavalos mais badalados da atualidade, filho do grande Galante do Expoente.

39. Galiléia da  
era sikerinha

https://player.vimeo.com/video/286911318


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Garoa AF
Lagoa Bonita Enredo x Mironga do Joá

Seu pai

Prenhez por 

Fator da Cavarú-Retã

Diamante do Cardeal

•  Fêmea  •  19/12/2014  •  Vendedores: DT / Agropecuária Calambau e Haras Sikerinha

Égua de excelente andamento e diagrama de marcha, muito expressiva, raçuda e caracterizada. Filha do extraordinário reprodutor Fator da Cavarú-Retã com Garoa AF, esta um filha de Lagoa Bonita Enredo, portanto, neta da 
memorável Lagoa Bonita Gaivota. Segue com prenhez confirmada pelo consagrado reprodutor Diamante do Cardeal, este que é filho de dois ícones da nossa raça, Favacho Diamante e Sapoti do Aeroporto. 

40. Garoa da era 
sikerinha

https://player.vimeo.com/video/286911471


elo Kafé da Nova
Palhaço de Ituverava x Ituana de Altinópolis

bela Inês emP
Fator da Cavarú-Retã x Safira de Três Corações

Sua mãe

Seu pai, 

Bela Inês EMP

Elo Kafé da Nova

•  Macho  •  18/08/2015  •  Vendedor: Haras EMP

Excepcional reprodutor de pelagem pampa, cavalo jovem e de futuro promissor. Filho do Grande Campeão Nacional da Raça e um dos mais destacados padreadores da atualidade Elo Kafé da Nova com a doadora de embriões 
Bela Inês EMP, ela uma filha do extraordinário Fator da Cavarú-Retã. Cavalo de genética comprovada e sem duvidas com todas as qualidades para torna-se um grande reprodutor. 

41. Guepardo emP

https://player.vimeo.com/video/286911871


Feitor Caballero
Fator da Cavarú-Retã x Noiva da Siriema

barcelona bárbara
Elo Kafé da Nova x Escalada do Rebanho

Seu avô materno

Seu avô paterno

Elo Kafé da Nova

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  09/09/2017  •  Vendedor: Haras Caballero

Potra jovem de excelente andamento e gesto de marcha, morfologia destacada e grandes qualidades zootécnicas. Filha do excepcional reprodutor Feitor Caballero em Barcelona Bárbara, portanto,  
neta de Fator da Cavarú-Retã, Noiva da Siriema, Elo Kafé da Nova e Escalada do Rebanho. 

42. Harmonia  
Caballero - 50%

https://player.vimeo.com/video/286912046


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

bela do Conforto
Trilho da Zizica x lais da Today

Sua mãe

Seu pai, 

Bela do Conforto

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  08/03/2018  •  Vendedor: Haras Caballero

Potra selecionada na cabeceira do Haras Caballero, fêmea jovem que carrega em seu pedigree as origens de dois dos maiores reprodutores da atualidade, filha de Fator da Cavarú-Retã em Bela do Conforto, esta uma filha do 
excepcional Trilho da Zizica. Hera representa o brilhante trabalho de seleção feito pelo Haras Caballero, extremamente marchadeira, bonita, expressiva e com genética superior. Irmã paterna da Campeã das Campeãs Nacional 

de Marcha 2018 e sua companheira no criatório Birmania Calambau do Cardeal.

43. Hera 
Caballero - 50%

https://player.vimeo.com/video/286912220


Domínio do recanto 
Fator da Cavarú-Retã x Akira Rancho 2L

Cláusula Neto do balda
Guru ZN x Gutha Neto do Balda

Seu avô paterno

Seu pai, 

Fator da Cavarú-Retã

Domínio do Recanto

•  Fêmea  •  08/12/2016  •  Vendedor: Haras Recanto

Linda potra de pelagem castanha pampa, fêmea jovem do time de pistas do Haras Recanto. Filha do excepcional reprodutor Domínio do Recanto em Cláusula Neto do Balda. Potra já consagrada nas pistas e com futuro promissor, 
seu pai Domínio do Recanto é campeoníssimo de pistas e filho do Grande Fator da Cavarú-Retã. 

Premiações:
• Campeã Potra Jovem Mirim da Categoria - Itabira/MG - 2018 • 1° Prêmio Potra Mirim da Categoria - Conselheiro Lafaite/MG - 2018

44. Irlanda do  
recanto - 50%

https://player.vimeo.com/video/286912705


Ulisses meaípe
Fator da Cavarú-Retã x Odisséia Meaípe

bela Caríbia 
Junqueira Titanic x Imperatriz Agisa

Sua mãe

Seu avô paterno

Seu pai, 

Bela Caríbia

Fator da Cavarú-Retã

Ulisses Meaípe

•  Fêmea  •  02/12/2017  •  Vendedores: Haras Rossi / DT Assessoria

Uma das grandes estrelas deste leilão, potra jovem criteriosamente selecionada para este remate, filha do Reservado Campeão dos Campeões Nacional de Marcha e Campeão 
dos Campeões Brasileiro de Marcha Ulisses Meaípe em Bela Caríbia. Potra clássica de marcha, de muito bom andamento e morfologia destacada, sem duvidas uma futura 

campeã de pistas e doadora de embriões. 

45. monalisa Dt 
rossi - 50%

https://player.vimeo.com/video/286912880


Caxambu Ídolo
Ginete Meus Amores x Bélgica JB da Ogar

bolívia Calambau do Cardeal
Fator da Cavarú-Retã x Legítima do Cardeal

Sua mãe

Seu pai, 

Bolívia Calambau do Cardeal

Caxambu Ídolo

•  Macho  •  15/11/2017  •  Vendedores: Agropecuária Calambau e Haras Mato Sem Pau I

Somente o desprendimento da Agropecuária Calambau e do Haras Mato Sem Pau e a intenção de ofertar o que há de melhor em seus planteis, fizeram com que disponibilizasse 50% das cotas deste extraordinário potro,  
Painel Calambau Mato Sem Pau I. Simplesmente um fenômeno de andamento, marchador clássico, muito raçudo e futuro reprodutor. Filho do Campeã dos Campeão dos Campeões Nacional de Marcha Caxambu Ídolo em Bolívia 

Calambau do Cardeal, esta uma filha de Fator da Cavarú-Retã em Legítima do Cardeal.   

46. Painel  
Calambau mato 
sem Pau I - 50% 

https://player.vimeo.com/video/286913079


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Pinot Noir do sonho
Rítmo A.J. x Uva da Preguiça

Sua mãe

Seu pai, 

Pinot Noir do Sonho

Fator da Cavarú-Retã

•  Fêmea  •  16/08/2005  •  Vendedor: Haras São Patrício

Uma das principais doadoras de embriões e égua do time de pistas do Haras São Patrício, égua já consagrada em pistas e um fenômeno de produção. Filha de Fator da Cavarú-Retã em Pinot Noir do Sonho,  
égua para entrar na cabeceira de qualquer plantel. 

Premiações:
• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Abaeté/MG - 2017 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Madre de Deus/MG - 2017 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Madre de Deus de Minas/MG - 2014

• Campeã Égua Sênior de Marcha - Madre de Deus de Minas/MG - 2014 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Oliveira/MG - 2014 • Res. Campeã Égua Sênior da Categoria - Oliveira/MG - 2014
• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Contagem/MG - 2014 • Campeã das Campeãs Adulta de Marcha - Montes Claros/MG - 2014 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Montes Claros/MG - 2014

• Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Itaguara/MG - 2013 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Passos/MG - 2013 • Res. Campeã Égua Sênior de Marcha - Brumadinho/MG - 2013 • Campeã Égua Sênior de Marcha - Três Pontas/MG - 2013
• Campeã Égua Adulta de Marcha - Carmo do Paranaíba/MG - 2012 

47. Valpolicella  
do sonho - 50%

https://player.vimeo.com/video/286913225


Fator da Cavarú-retã
Favacho Estanho x Qualidade da Zizica

Quântica meaípe
Meaípe Meaípe x Marquesa Vegas

Sua avó paterna

Seu pai, 

Marquesa Vegas

Fator da Cavarú-Retã

•  Macho  •  15/03/2013  •  Vendedor: Haras Meaípe

Reprodutor jovem de linda pelagem alazã amarilha, cavalo que vem se destacando na produção e já comprovou toda sua prepotência reprodutiva. Filho do grande padreador Fator da Cavarú-Retã com a doadora de embriões 
Quântica Meaípe, ela que é filha de Meaípe Meaípe em Marquesa Vegas, portanto irmã própria de Odisseia Meaípe, mãe do fenomenal Ulisses Meaípe. Cavalo extremamente marchador e raçudo, comprovado na produção e 

pronto para servir os mais criteriosos planteis da raça. 

48. Xis  
meaípe - 50%

https://player.vimeo.com/video/286913381


Regulamento - Leilão Virtual Fator da Marcha
O presente regulamento estabelecerá as normas que serão observadas durante o leilão, sendo que 
seu cumprimento será obrigatório a todos aqueles que, na condição de convidados, participantes 
e/ou promotores do evento, quiserem promover a aquisição ou venda de animal(is), prenhez(es), 
aspirações (F.I.V), óvulos, sêmem,  barrigas   ou produto(s) do agro business, ou que compareçam 
ao leilão como mero espectador.

O pregão do IV Leilão Virtual Fator da Marcha, será realizado no dia 02 de Setembro de 2018, às 21 
horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Canal Terraviva.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor do lance será por animal, que multiplicado por 30 parcelas resultará no valor do total do 
lote arrematado, sendo: 2 parcelas À VISTA + 28 parcelas subseqüentes vencíveis a cada 30 dias.

COMISSÕES
Do comprador será cobrado À VISTA, Sinal + Comissão de Compra de 8,5% (oito e meio por cento) 
sobre o total de suas compras, conforme orientações passadas pelos promotores do Leilão.
Do vendedor será cobrando À VISTA, taxa de inscrição no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhen-
tos reais) por lote inscrito + Comissão de Venda de 8,5% (oito e meio por cento) sobre o total de 
suas vendas.

CANCELAMENTO
Na eventualidade do arrematante do leilão presencial, on line ou virtual, não observar seu compro-
misso de compra, caso haja o cancelamento, poderá o Leiloeiro Oficial e a Empresa Leiloeira, desig-
nados, se valer da prerrogativa legal dos artigos 39 e 40, do decreto 21.981, de 19/10/1932, emitindo 
Certidão/Boleto, com força de título para cobrança de comissões de 17% (dezessete por cento) sobre 
o valor da compra, mais a taxa de inscrição no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e a 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

VENDA DE COBERTURAS
O vendedor se responsabiliza pela qualidade do sêmen colocado à venda e disponibilizará o sêmen 
comercializado em local onde o reprodutor esteja alojado, em sua propriedade ou central de TE.
Os custos da coleta e envio do sêmen, serão de responsabilidade do COMPRADOR. O vendedor 
deverá disponibilizar, quantas vezes forem necessárias, a coleta do sêmen comercializado, ficando 
os custos por conta do COMPRADOR. O comprador tem o direito de testar a qualidade do sêmen 
a ser enviado, profissionais aptos a essa finalidade, ficando o comprador responsável pelo paga-
mento desse procedimento.

OBS.: Todos os acertos de contas deverão ser efetuados no dia seguinte do leilão conforme in-
struções que serão passadas pela LEILONORTE através de e-mail. Os animais só serão liberados 
após compensação do valor de sinal e comissão e devolução dos contratos devidamente assinados.
Todos as informações dos animais são de inteira responsabilidade dos vendedores.
Frete por conta do COMPRADOR.

1.     DEFINIÇÕES
1.1. Considera-se LEILÃO o evento que visa à comercialização de animal(is) e/ou produto(s),  pela 
melhor oferta de valores, efetuada de forma aberta e aceita por um leiloeiro rural.
1.2. Considera-se EMPRESA LEILOEIRA a empresa responsável pela organização e coordenação 
do leilão.
1.3. Considera-se LEILOEIRO RURAL a pessoa física inscrita na Federação de Agricultura do Estado, 
detentor de fé-pública, e que será responsável pela recepção das propostas de ofertas aos lotes de 
semoventes comercializados, bem como pela batida do martelo e concretização do negócio, não 
guardando qualquer vínculo com a empresa leiloeira.
1.4. Considera-se PROMOTOR DO EVENTO a(s) pessoa(s), física(s) ou jurídica(s), que for(em) re-
sponsável(is) pela promoção do evento e arregimentação do(s) animal(is) ou produto(s) para serem 
comercializados no leilão. Ao promotor também será permitida a realização de compras no leilão.
1.5. Considera-se CONVIDADO a pessoa, física ou jurídica, que for proprietária de animal (is) ou pro-
duto(s) que será(ão) comercializado(s) no leilão. Ao convidado também será permitida a realização 
de compras no leilão.
1.5.1. Ao convidado poderá ser cobrada pelo promotor do leilão, taxa de inscrição e comissão de 
venda para a comercialização de seu(s) animal(is) ou produto(s)no leilão.
1.6 Considera-se PARTICIPANTE todo aquele que comparecer no leilão e que tenha interesse na 
compra de animal(is) ou produto(s) comercializado(s) no evento, ou que comparecer como mero 
espectador.
1.7. Considera-se COMISSÃO DE COMPRA a comissão paga pelo comprador do(s) animal(is) pro-
duto(s) à EMPRESA LEILOEIRA I LEILOEIROS / OUTROS, que o valor será anunciado pelo leiloeiro 
no início do leilão, cujo percentual incidirá sobre o valor total de cada lote apregoado independen-
temente de defesa.

1.8. Considera-se COMISSÃO DE VENDA a comissão paga pelo proprietário do(s) animal(is)/produ-
to(s) ao PROMOTOR DO EVENTOIEMPRESA LEILOEIRA.
1.9. Considera-se PRODUTO tudo que não seja semovente e que possa ser comercializado em leilão, 
tais como: embrião, sêmen, aspiração, óvulos, tratores, implementos agrícolas etc.
1.10. Considera-se LANCE DE DEFESA o lance ofertado pelo próprio proprietário do animal(is) ou 
produto(s), quando não alcançado o preço esperado por este junto ao leilão. Nesta hipótese, o 
proprietário será responsável pelo pagamento das comissões integrais, de compra e venda acima 
previstas.
1.11. Considera-se LOTE o grupo de animais ou o animal individualmente e/ou de produtos a serem 
colocados à venda através de leilão, devidamente identificado no catálogo.
1.12. Considera-se EMBRIÃO, o feto, assim tido com resultado útil da união do sêmen com o óvulo.
1.12.1   No caso de venda de EMBRIÃO GESTADO, EMBRIÃO A COLETAR OU ÓVULO , os serviços 
técnicos e profissionais na coleta do embrião e a consequente transferência para a receptora serão 
de responsabilidade do VENDEDOR, ficando sob a responsabilidade do comprador o envio e o 
transporte do sêmen a ser utilizado.
1.12.2   A receptora deverá ser fornecida pelo VENDEDOR, devendo a mesma ser disponibilizada 
pelo COMPRADOR após o desmame, considerando-se o prazo máximo de 06 meses após o nasci-
mento, ficando a critério exclusivo do VENDEDOR, cobrar R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
pelo animal. Os custos para devolução da receptora será por conta do COMPRADOR.
1.13. Em comum acordo entre vendedor e comprador, poderá ser acrescido o valor de R$80,00 (oi-
tenta reais) em cada parcela a título de venda da receptora ou outro valor estipulado pelo vendedor, 
não devendo o mesmo ultrapassar o valor final da receptora de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). O VENDEDOR que optar a venda do EMBRIÃO / ÓVULO somente com a condição do custo da 
receptora estar incluso na parcela, deverá deixar explicito na página do lote e tal informação deverá 
ser repassada ao comprador.
1.14. Considera-se PRENHES a condição de uma receptora embrionária com a gestação da fêmea 
doadora.
1.15. Considera-se LIVRE ACASALAMENTO, quando o VENDEDOR oferece um embrião ou a barriga 
da fêmea doadora para ser fertilizada com o sêmem do reprodutor da escolha do COMPRADOR.
1.16. Considera-se DOAÇÃO à oferta gratuita de produto ou animal, ou ainda, de direitos, distinto(s) 
do(s) daquele(s) que inicialmente é(são) posto(s) à venda(s), mas a ele(s) se agregando, feita por 
vendedor ou terceiro, com fim de aumentar o interesse no bem ofertado.
1.17.  Considera-se FRETE LIVRE, o pagamento, custeado pelo VENDEDOR, de frete rodoviário, em 
rodovia asfaltada, referente à carga fechada de produtos (16 a 20 animais), ou qualquer outra norma 
previamente estabelecida e anunciada pelo Leiloeiro Rural no início do EVENTO, desde que os pro-
dutos sejam adquiridos por um mesmo COMPRADOR e sejam entregues em um único endereço, a 
ser indicado pelo COMPRADOR, dentro do Território Nacional.
1.18.  Considera-se FRETE SOLIDÁRIO, o pagamento por parte dos COMPRADORES, de frete ro-
doviário, referente a pontos de entrega pré-estabelecidos em rotas especificas dentro do Território 
Nacional, sendo a entrega feita por transportadoras terceirizadas, eximindo a responsabilidade do 
vendedor e da empresa leiloeira. 
1.19.  Considera-se SEXAGEM a verificação do sexo do embrião, produto no ventre ou sêmen.

2. CADASTRO:
2.1 Todo aquele que pretenda apresentar lance no leilão deverá estar previamente cadastrado junto 
à EMPRESA LEILOEIRA, podendo encaminhar tal solicitação a esta com antecedência, para fins de 
análise e aprovação prévia dos cadastros. Nesta hipótese, o pedido de cadastramento importará em 
autorização automática à EMPRESA LEILOEIRA de consulta de informações do solicitante junto ao 
SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito.
2.2. A fim de dar o máximo de segurança aos negócios a serem realizados sob sua intermediação 
a EMPRESA LEILOEIRA disponibilizará aos convidados e participantes um escritório no local do 
evento, podendo o cadastro ser efetuado neste local. Nesta hipótese, toda compra efetuada pelo 
convidado ou participante ficará condicionada a liberação, posterior aprovação do cadastro, bem 
como aceitação pelo VENDEDOR. 
2.3. A EMPRESA LEILOEIRA poderá exigir do solicitante as seguintes informações acompanhadas 
dos documentos que lhe atestem veracidade: a) Nome completo; b) Estado civil; c) Propriedades; 
d) Endereço para encaminhamento de correspondência; e) Nome completo, de pelo menos uma 
pessoa, que terá autorização para recebimento de correspondência; f) Informações de idoneidade; 
g) Referências pessoais.
2.4.  Os dados cadastrais, objetos de análise pela EMPRESA LEILOEIRA, só terão valor se devida-
mente acompanhados dos documentos exigidos por ela, e deverão vir acompanhados de cópias 
reprográficas a serem arquivadas pela EPRESA LEILOEIRA.
2.5. As informações contidas no item 2.3, têm caráter imediato e valor por prazo indeterminado, 
valendo, assim, para todos os leilões posteriormente realizados sob a custódia da mesma EMPRESA 
LEILOEIRA ou empresas a ela coligadas.
2.6. Caberá ao solicitante informar à EMPRESA LEILOEIRA sobre alterações de qualquer dos dados 
do seu cadastro.

2.7. A qualquer tempo a EMPRESA LEILOEIRA poderá solicitar atualização de cadastro e documen-
tos sob pena de ser vedada a participação do solicitante nos leilões até que a solicitação seja aten-
dida.
2.8. A presença dos convidados ou participantes no leilão presencial ou virtual (transmitido por TV) 
em imediata autorização à EMPRESA LEILOEIRA em promover consultas sobre os mesmos junto ao 
SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito.
2.9. O VENDEDOR poderá exigir que o COMPRADOR apresente avalista de seu conhecimento, a seu 
exclusivo critério e aprovação.
2.10. Os empregados, e prestadores de serviços da EMPRESA LEILOEIRA não estão autorizados a 
avalizar ou endossar qualquer comprador junto ao leilão.
2.11. Será permitida a compra de animal(is)Iproduto(s) mediante procuração por Instrumento Pú-
blico, a qual deverá ser específica para aquele evento e deverá conter o valor máximo autorizado 
pelo outorgante e desde que este possua cadastro aprovado junto à EMPRESA LEILOEIRA, que 
permanecerá com referida procuração.
2.12. A EMPRESA LEILOEIRA atua como intermediária das transações, sendo responsável pela or-
ganização e coordenação do evento, não se responsabilizando pelo inadimplemento do comprador, 
seja em relação ao valor do(s) produto(s)Ianimal(is) adquirido(s), seja em relação às comissões de 
compra. Portanto, cabe à VENDEDORA manifestar-se sobre o cadastro do comprador antes da assi-
natura do contrato de compra e venda.

3. DO LEILOEIRO E EMPRESA LEILOEIRA:
3.1 O leilão será realizado por um LEILOEIRO RURAL, devidamente inscrito na Federação de Agricul-
tura, sendo que a venda será efetuada na batida do martelo, momento em que as partes, compra-
dores e vendedores, estarão obrigados ao cumprimento do negócio fechado, exceto na hipótese de 
não aprovação do cadastro do comprador, na forma do item 02 supra.
3.2. O valor das comissões, tanto de compra como de venda, terá seu percentual anunciado pelo 
LEILOEIRO RURAL no inicio dos trabalhos.
3.3. Com a concordância expressa do VENDEDOR, poderá o LEILOEIRO RURAL, durante o leilão, 
promover as alterações das presentes normas, estabelecer outras regras, alterar as disposições do 
catálogo, de lotes ou condições de pagamento, instituir preços mínimos, sem direito de reclamação 
ou indenização por parte dos convidados ou participantes.
3.4. Qualquer alteração havida pelas partes, após a batida do martelo, sobretudo no tocante ao valor 
da transação, não interferirá no valor final das comissões (venda e compra) que terá, sempre, como 
base de cálculo, o valor da transação anunciada pelo LEILOEIRO pela batida do martelo. Ou seja, 
em sendo dado qualquer desconto, seja para pagamento à vista, seja para desconto progressivo em 
lotes sequenciais ou desconto de qualquer natureza concedida pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, 
referida liberalidade não atingirá os honorários do leiloeiro e/ou EMPRESA LEILOEIRA.
3.5. O valor das comissões (compra e venda) é considerado devido logo após a concretização do 
negócio e seu pagamento será sempre à vista.
3.6. Os casos de lance de defesa são regidos pelo item 6.14.
3.7. O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de qualquer parcela, bem como da comissão, 
acarretará a mora do devedor, com acréscimo de juros de 1% ao mês, atualização monetária, cláu-
sula penal de 20% e honorários advocatícios.

4.  DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LEILÃO DE PRENHESES:
4.1. PRENHESES RECEPTORAS:
4.1.1. O VENDEDOR se obriga a entregar ao COMPRADOR a receptora devidamente fertilizada com 
o embrião objeto do lance, responsabilizando-se por entregá-la em perfeitas condições físicas, com 
boa habilidade maternal, para bem criar o embrião.
4.1.2. A receptora é considerada como bem acessório ao embrião. Nesse compasso, a receptora é 
parte integrante do contrato de compromisso de compra e venda do embrião.
4.1.3. O VENDEDOR será responsável pela prenhes até a sua entrega ao COMPRADOR ou a pes-
soa por este indicado. O COMPRADOR, por sua vez, se compromete a mantê-Ia(s) sob as mesmas 
condições de manejo e trato, a fim de não prejudicar o desenvolvimento do embrião.
4.1.4. O COMPRADOR deverá comunicar imediatamente ao VENDEDOR em caso de óbito da recep-
tora e/ou do embrião da “cria”, bem como de qualquer intercorrência que venha a surgir durante 
o período gestacional. Os prejuízos de eventual acontecimento serão apurados na proporção da 
responsabilidade de cada contratante.
4.1.5. O VENDEDOR não tem qualquer compromisso ou responsabilidade por eventual prenhes 
futura das fêmeas vendidas, já que a prenhes dependerá, dentre outros fatores, das condições de 
manejo e nutricionais às quais as fêmeas serão submetidas.
4.1.6. Todas as comprovações deverão ser feitas através de laudos de técnicos isentos elaborados 
por profissionais registrados junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.
4.2.    EMBRIÕES A SEREM COLETADOS
4.2.1. É de responsabilidade do VENDEDOR a coleta do embrião e sua transferência para a recep-
tora, devendo obter sua prenhes no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da assinatura do 
Contrato de Compra e Venda.



4.2.2 Findo o prazo referido no item anterior e não obtida a prenhes, o COMPRADOR poderá escol-
her embrião, de igual importância e valor, resultante de outro acasalamento para ser implantado 
na receptora.

4.3.    LIVRES ACASALAMENTOS
4.3.1. Nesta modalidade, o VENDEDOR oferece a fêmea doadora para ser fertilizada com sêmen do 
macho (reprodutor) da escolha do COMPRADOR. A fêmea permanece com o VENDEDOR durante 
o período gestacional.
4.3.2. O COMPRADOR tem o prazo máximo de 30 dias para enviar o sêmen do reprodutor escolhido, 
ou autorizar o VENDEDOR a utilizar sêmen de outro reprodutor escolhido pelo próprio VENDEDOR, 
sob as expensas do COMPRADOR.
4.3.3. Todas as despesas provenientes do transporte e aquisição de sêmen que porventura possam 
ocorrer, serão de inteira responsabilidade do COMPRADOR.
4.3.4. O COMPRADOR terá direito a apenas uma prenhes e não poderá escolher o sexo da cria, salvo 
disposição em contrário ou acordo firmado entre as partes.
4.3.5. O VENDEDOR garante ao COMPRADOR que a prenhes adquiridas venha a nascer com saúde, 
com garantia de receber RGN (registro geral de nascimento) e RGD (registro geral definitivo).
4.3.6. Caso a cria não preencha os requisitos mencionados no item anterior, deverá o VENDEDOR 
substituí-la. Caso não possua outra cria proveniente do mesmo acasalamento, poderá substituí-a 
por outra já nascida de igual categoria e valor, de comum acordo com o COMPRADOR.

4.4.    DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE ASPIRAÇÂO
4.4.1. A coleta do ovócito será feita pela técnica de aspiração folicular via ultra-som, até que outra 
mais moderna venha a ser desenvolvida pela medicina veterinária.
4.4.2. A venda compreenderá todos os ovócitos presentes no útero da doadora no momento da 
aspiração, independentemente do numero que venha a ser aspirado.
4.4.3. A aspiração ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a realização do leilão, salvo disposição 
contratual em contrário.
4.4.4. Os processos de aspiração e fecundação, serão realizados por profissionais eleitos pelo VEND-
EDOR. O COMPRADOR, contudo, por si ou via representação, poderá acompanhar os processos, 
contanto que apresente manifestação expressa neste sentido.
4.4.5.  Salvo disposição contratual em contrário, o sêmen de fecundação será escolhido pelo COM-
PRADOR, às suas expensas, e sairá do seu banco de sêmen ou de qualquer outro disponível no 
mercado pecuário, devendo ser entregue ao VENDEDOR em até 15(quinze) dias após a realização 
do leilão.
4.4.6. O preço da compra e venda abrange o custo de implantação do embrião fecundado e a fêmea 
receptora do embrião.  Contudo, poderá o COMPRADOR escolher laboratório de sua preferência 
para fazer a implantação, bem como apresentar sua própria fêmea receptora, desde que comunique 
sua intenção ao VENDEDOR, em até 10 dias após realização do leilão. Nesta hipótese, o COMPRA-
DOR deverá arcar com a diferença do preço cobrado pelo laboratório escolhido pelo VENDEDOR e 
com aqueles decorrentes do transporte da fêmea receptora de sua preferência.
4.4.7. A entrega da fêmea prenhe ocorrerá logo após a realização da sexagem dos animais.
4.4.8. Na hipótese do lance do leilão prever garantia de um número mínimo de crias com determi-
nada característica (por exemplo, o sexo do animal), os processos de aspiração e fecundação serão 
repetidos quantas vezes for necessário para que se atinja aquele número.
4.3.6.1. Em qualquer das hipóteses previstas no item anterior, todas as despesas geradas serão 
suportadas pelo VENDEDOR, desde que devidamente comprovadas pelo COMPRADOR.
4.3.7. A cria será entregue por malha viária, podendo, ainda, o COMPRADOR retirá-la da proprie-
dade do VENDEDOR. Em ambos os casos, o transporte será feito a expensas do COMPRADOR e 
sob sua responsabilidade.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE SEMEM
5.1.   O VENDEDOR responde pela qualidade do sêmen posto à venda
5.2. Todo lote de sêmen estará à disposição do COMPRADOR para ser retirado em local previamente 
estipulado e informado no leilão.
5.2.1.1. Nos casos em que a entrega do sêmen for feita por empresa de coleta, as despesas decor-
rentes deste procedimento correrão por conta e risco do COMPRADOR, salvo estipulação contrária 
por escrito, anunciada no leilão.
5.2.1.2. Quando o sêmen comercializado for do estoque particular do VENDEDOR, o COMPRADOR de-
verá providenciar botijão para o transporte, correndo por conta do COMPRADOR todo e qualquer risco.
5.2.1.3. Caso queira, poderá o COMPRADOR, no ato da retirada, testar a qualidade do sêmen ad-
quirido, desde que o teste seja realizado por profissionais credenciados por uma das centrais de 
coleta do país.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS LEILÕES
6.1 O leiloeiro apregoará, no início do leilão e/ou no início de cada lote, o valor do lance que, mul-
tiplicado pelo número de parcelas determinadas, formará o preço total de venda e compra do(s) 
animal(is)/ produto(s). Também será informada a condição de cada venda, data de vencimento das 
parcelas, condições gerais do(s) produto(s) ou a(s) condição(ões) física(s) do(s) animal(is) referente 

a cada lote.
6.2. Outrossim, as especificações de cada lote constarão em editais apregoados no recinto ou em 
painel eletrônico, para os compradores presentes no recinto, e às margens inferiores e superiores 
da tela, para os compradores virtuais. Todas as informações inerentes ao catálogo são fornecidas 
pelos vendedores que assumem toda a responsabilidade pelas informações prestadas, eximindo 
desta forma a empresa leiloeira e leiloeiro.
6.2.1. Caso seja apregoado lote que possua dois ou mais animais, o valor do lance será por animal, 
sendo o valor total do lote o valor da parcela, multiplicado pelo número de animais do lote e de 
parcelas, salvo estipulação em contrário por escrito e/ou informada pelo leiloeiro no início do leilão.
6.3. A(s) parte(s) vendedora(s) declara(m) ser legítima(s) possuidora(s) e proprietária(s) do(s) ani-
mal(is) e/ou do(s) produto(s),  sendo de sua exclusiva responsabilidade a legitimidade da proprie-
dade do(s) mesmo(s),
6.4. Os leilões referentes a gado de elite (genética), embrião e sêmen serão realizados com CLÁUSU-
LA DE RESERVA DE DOMÍNIO, que abrangerá, inclusive, as “crias” advindas destes.
6.5. Excetuando o disposto no item “2” deste Regulamento (aprovação de cadastro), as vendas 
efetuadas durante o leilão são irretratáveis e irrevogáveis, obrigando comprador e vendedor ao seu 
cumprimento, por si e por seus herdeiros ou sucessores,
6.6. Ainda que existente índice deflacionário divulgado pelo Governo Federal, os preços estabeleci-
dos no leilão não serão alterados.
6.7. As transações dentro do estado estão isentas de ICMS. Qualquer incidência de impostos e taxas 
sobre transações fora do estado ou país, correrá por conta do COMPRADOR.
6.8. A participação de qualquer pessoa no leilão, seja COMPRADOR ou VENDEDOR, implicará na 
presunção de aceitação de todas as normas previstas neste Regulamento uma vez que lhe é dada 
a devida publicidade por: a) estar no átrio do local da realização do evento; b) constar no catálogo 
de leilão, devidamente distribuído em todas as mesas; c) ter sido anunciado pelo Sr. Leiloeiro antes 
do início dos trabalhos.
6.9. Compradores domiciliados fora do país deverão informar-se no escritório sobre as condições 
que regem a compra e venda que, neste caso, somente se operará com o pagamento à vista, em 
moeda corrente do país, no ato do negócio.
6.10. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e antes do leilão, o COMPRADOR será 
responsável pelo pagamento da comissão de compra, a qual recai sobre o valor do lote no mo-
mento da batida do martelo, em favor da EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS / OUTROS, na forma 
dos itens 3.2 e 3.4.
6.11. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e antes do leilão, o VENDEDOR será re-
sponsável pelo pagamento da comissão de venda, a qual recai sobre o valor do lote no momento 
da batida do martelo, em favor do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS/ 
OUTROS, na forma dos itens 3.2 e 3.4.
6.12. As taxas do leilão, assim como as comissões de compra e venda são irrevogáveis e irre-
tratáveis. Eventuais alterações e/ou desfazimento do negócio  pelas  partes  após  o arremate  não  
desobrigará  COMPRADOR(ES)  e VENDEDOR(ES)  para  com suas  comissões  em  relação  à EM-
PRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS/ OUTROS.
6.13. Em caso de pagamento à vista das parcelas de compra, o desconto poderá ser concedido pelo 
vendedor, mas tal desconto não recairá sobre as comissões em favor da EMPRESA LEILOEIRA/ 
OUTROS.
6.14. No lance de defesa, conforme definição do item 1.10 deste regulamento, o proprietário do an-
imal será responsável pelo pagamento das comissões de compra e venda em favor do PROMOTOR 
DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA/ LEILOEIROS/ OUTROS, que serão calculadas sobre o valor do 
LANCE DE DEFESA.
6.15. Não serão aceitos pagamentos das parcelas vencíveis no ato da compra com cheques de 
terceiros.
6.16. Todos os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados com a  
respectiva compensação.
6.17. Os catálogos do leilão são de responsabilidade dos vendedores, não sendo a EMPRESA LEI-
LOEIRA responsável por eventuais erros constantes nestes, os quais poderão ser retificados pelo 
leiloeiro.
6.18. Quando da batida do martelo, se os lances forem simultâneos entre dois compradores, o lei-
loeiro pedirá o retorno do(s) animal(is) à pista e reiniciará a venda do(s) mesmo(s), a partir do lance 
em questão, para o desempate.
6.19. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR, o(s) animal(ais) colocado(s) a leilão es-
tar(em) saudável(eis), com toda documentação sanitária atualizada, bem como a sua guarda, ma-
nutenção e segurança, durante o tempo em que se mantiver(em) no local do leilão, seja no estábulo, 
em trânsito ou enquanto estiverem sendo exibidos na pista, até o momento da batida do martelo, 
passando então tais responsabilidades a serem exclusivas do COMPRADOR, não restando à EM-
PRESA LEILOEIRA nenhum ônus sobre os itens retro mencionados, bem como em caso de acidente 
e danos que, eventualmente, venha(m) a ocorrer com o(s) animal(is).
6.20. Será de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR o pagamento do frete para transporte 
do(s) animal(is) arrematado(s), salvo estipulação em contrário.
6.21. No caso de comercialização efetuada através de canal fechado de televisão, o VENDEDOR 
somente liberará o(s) animal(is) quando tiver em sua posse a respectiva documentação de venda, 

devidamente assinada pelo COMPRADOR, eximindo a EMPRESA LEILOEIRA de qualquer respons-
abilidade se a presente cláusula não for cumprida.

7.  DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO NOME, IMAGEM E VOZ DOS PRESENTES AO LEILÃO
7.1. A entrada da pessoa no recinto do leilão importará na presunção em favor da EMPRESA LEI-
LOEIRA e do PROMOTOR DO EVENTO, sem ônus a estes, ao uso de seus NOMES, IMAGENS e 
SOM durante a realização do evento, bem como após a ocorrência deste para fins de divulgação do 
resultado final alcançado. Autorizam, também, a divulgação em periódicos e em site de todas as in-
formações referentes ao leilão, tais como: nome do comprador, do vendedor, do animal ou produto 
comercializado e o valor efetivo da transação. Finalmente, fica autorizada a gravação de todas as 
imagens do leilão e dos participantes, bem como a transmissão ao vivo destas por canal fechado de 
televisão e, ainda, a divulgação de fotos em periódicos e em site próprio da EMPRESA LEILOEIRA.

8. DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE NO RECINTO
8.1. Ao final da venda de cada lote a EMPRESA LEILOEIRA promoverá a emissão do contrato de 
compromisso de compra e venda, bem como das NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS referentes a 
cada lote do LEILÃO, as quais serão assinadas imediatamente pelo VENDEDOR e COMPRADOR. 
O VENDEDOR e a EMPRESA LEILOEIRA/LEILOEIROS/OUTROS deverão emitir em até 5(cinco) dias 
contados da realização do leilão as notas fiscais referentes às vendas e a nota fiscal da comissão de 
compra, respectivamente.
8.2. Ficam fazendo parte integrante do contrato Compromisso de compra e venda apresentado pelo 
VENDEDOR: (i) todas as regras constantes neste regulamento, e (ii) outras regras que forem anun-
ciadas pelo leiloeiro durante o leilão.

9. DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM LANCE VIRTUAL
9.1. Dado o lance e batido o martelo considerar-se-á aceita a proposta com o anúncio do COMPRA-
DOR pelo leiloeiro.
9.2. Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais constantes neste Regulamento do Leilão 
bem como por Contrato de Compromisso de Compra e Venda. Integram o contrato Compromisso 
de compra e venda: (i) todas as regras constantes neste regulamento, e (ii) outras regras que forem 
anunciadas pelo leiloeiro durante o leilão.
9.3. Fica a EMPRESA LEILOEIRA obrigada a, no prazo máximo de 05 dias da realização do leilão, 
remeter 03 vias do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Animal/Produto, acompanha-
da das NOTAS PROMISSORIAS RURAIS, ao endereço cadastral do COMPRADOR.
9.4. O contrato de compromisso de compra e venda será considerado formalizado após entrega no 
endereço cadastral do COMPRADOR, devidamente comprovada por AR, independente do recebi-
mento da correspondência, já que o COMPRADOR é responsável por manter seu cadastro atualiza-
do junto a EMPRESA LEILOEIRA.
9.5. Recebida a correspondência enviada com Aviso de recebimento, contendo as 03 vias do con-
trato e as Notas Promissórias Rurais, o Comprador deverá reter sua via do Contrato, postar sua 
assinatura nas demais vias (EMPRESA LEILOEIRA e VENDEDOR), bem como no corpo das Notas 
Promissórias, devendo reconhecer firma das assinaturas e fazer a remessa das vias branca e verde, 
além das Notas Promissórias, ao endereço da EMPRESA LEILOEIRA, em até 10 dias contados do 
recebimento da correspondência.
9.5.1 Decorrido o prazo previsto no item anterior, correrão por conta do COMPRADOR todos os cus-
tos de manutenção dos animais / produto objetos do Compromisso de Compra e Venda.
9.6. Sob a égide das leis cíveis e criminais, o COMPRADOR será o único responsável pelas as-
sinaturas lançadas nos documentos que Ihe é encaminhado bem como sobre suas informações 
cadastrais.

10.   DO CONTRATO ACESSÓRIO DE DOAÇÃO
10.1. Fica facultado ao(s) vendedor(es) no(s) lote(s) a ser(em) apregoado(s) fazer(em) doação(ões), 
sendo esta(s) doação(ões)instrumentalizada(s) da(s) seguinte(s) forma(s):
10.1.1. Na(s) doação(ões) feita(s) pelo(s) próprio(s) VENDEDOR, a(s) descrição(ões) da(s) do-
ação(ões) constará(ão) no rosto do contrato de compromisso de compra e venda de animal/pro-
duto. Nesse caso, aplicar-se-ão à(s) doação(ões), as cláusulas aplicáveis ao(s) bem(ns) principal(is) 
leiloado(s), exceto no que tange ao frete, cujas condições serão informadas  pelo leiloeiro.
10.1.2 Caso o fruto da(s) doação(ões) mencionada(s) no rosto do contrato de compromisso de com-
pra e venda, tenha se dado por oferta de produtor(es) ou VENDEDOR distinto(s) da venda principal, 
será(ão) firmado(s) entre as partes um contrato de doação acessório ao contrato principal, contendo 
a(s) cláusula(s) e a(s) descrição(ões) da(s) doação(ões), ficando a cargo do(s) doador(es) a respons-
abilidade pela entrega, bem como pela qualidade do(s) animal(is) e/ou produto(s) doado(s).

11.   FORO DE ELEIÇÃO
11.1. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida oriunda deste regula-
mento com relação à Empresa Organizadora e Promotora do Evento Leilonorte Leilões.

São Paulo - SP, 09 de Agosto de 2018.
Leilonorte Leilões.






