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3 Melhor Criador Não-Expositor  
Exposição Nacional / BH 2018

3 Melhor Criador Expositor da Exposição Nacional  
em BH por 8 anos consecutivos – 2009 a 2016

3 Melhor Criador Expositor do Brasil no Ranking  
por 7 anos consecutivos – 2010 a 2016 
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rabino DA RIOCON

http://www.riocon.com.br


1. Ximão da Riocon

2. Xaglia da Riocon

3. Xuxa da Riocon

4. Zumbi da Riocon

5. Zureta da Riocon

6. Zetti da Riocon

7. Xícara da Riocon

8. Xingó da Riocon

9. Xote da Riocon

10. Zucca da Riocon

11. Xarelete da Riocon

12. Xarada da Riocon

13. Xucro da Riocon

14. Xacrinha da Riocon

Genética Riocon
Lotes do III  Leilão

Regulamento e lances: www.leilonorte.com   •    Informações: (11) 3674-6666 - Leilonorte
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1

X

Belíssimo potro preto! 
Um dos potros destaque deste leilão.

Sua irmã própria foi a potra mais cobiçada da 
edição anterior desse Leilão Genética Riocon. Sua 
mãe é irmã materna do multicampeão e um dos 

melhores cavalos de Marcha do Brasil:  
Pé de Ouro da Riocon.

macho . Preto
nasc.: 01/12/2017

Rabino da Riocon

ÓpeRa da Riocon

Ximão

https://player.vimeo.com/video/328849607


2

X

Esta potra é o verdadeiro exemplar do Padrão 
Riocon de qualidade.  Sangue do nosso 

garanhão-chefe Rabino da Riocon em filha de 
Lampeão HO, em filha da excepcional Hargus 

Monaliza. Xaglia tem tudo para brilhar nas pistas.

Fêmea . castanha
nasc.: 23/11/2017

Rabino da Riocon

piRiguete da Riocon

Xaglia

https://player.vimeo.com/video/328850461


3

X

Potra muito marchadeira com um futuro 
brilhante pela frente. Filha do Rabino da Riocon, 

ou seja, neta da égua que para muitos é a melhor 
égua da raça: Naja da Riocon.  

Sua mãe é filha do Lampeão HO e carrega  
o sangue do Ditador da Pipoca.

Fêmea . Preta
nasc.: 25/09/2017

Rabino da Riocon

tica da Riocon

Xuxa

https://player.vimeo.com/video/328850108


4

X

Simplesmente filho de uma das melhores 
doadoras da Riocon – Pandora do Vale Vermelho, 

que é filha direta do Original de Santa Lúcia. 
Potro para fazer tropa no futuro, devido à sua 

carga genética diferenciada, sua pelagem e seu 
andamento marchado muito evoluído.

macho . Preto
nasc.: 26/01/2018

Rabino da Riocon

pandoRa do Vale VeRmelho

Zumbi

https://player.vimeo.com/video/328850784


5

X

Mais uma belíssima potra negra que atesta o 
padrão de qualidade da produção do Rabino da 
Riocon. Zureta foi muito pouco trabalhada, mas 

já dá para perceber todo seu potencial de marcha 
e raça. Potra de sangue top! Sua mãe é filha do 

Lampeão HO em neta do Torpedo de Santa Lúcia.

Fêmea . Preta
nasc.: 22/01/2018

Rabino da Riocon

Raia da Riocon

Zureta

https://player.vimeo.com/video/328850852


6

X

Potro de andamento muito evoluído e que 
tem tudo para se destacar nas pistas. Filho de 

uma Campeã Nacional montada – Panqueca da 
Riocon. Zetti é fruto do criterioso trabalho de 

transferência de embriões da Riocon.

macho . Preto
nasc.: 04/01/2018

Rabino da Riocon

panqueca da Riocon

Zetti

https://player.vimeo.com/video/328850577


7

X

Potra diferenciada com potencial para disputar as 
mais pesadas pistas do país. 

A mãe da Xícara é filha do Lampeão HO em Ninfa 
da Marca F (égua Passatempo fechada). 

Potra evoluída e que carrega em suas veias  
o DNA da marcha picada pura.

Fêmea . Preta
nasc.: 16/12/2017

Rabino da Riocon

néctaR da Riocon

Xícara

https://player.vimeo.com/video/328850642


8

X

Um dos potros mais belos deste leilão. 
Sua mãe é irmã própria da multicampeã e 
Doadora de Embriões - Ofensa da Riocon. 

Oportunidade para quem procura 
um cavalo de sela.

macho . Preto
nasc.: 26/09/2017

Rabino da Riocon

quinoa da Riocon

Xingó

https://player.vimeo.com/video/328849669


9

X

Futuro garanhão e cavalo de pista, de estrutura 
e andamento excepcional.  Carrega a nata da 
marcha picada em suas veias, sendo filho do 

Rabino em égua filha de Lampeão HO e neta de 
Turista de Santa Lúcia.

Rabino da Riocon

quitanda da Riocon

macho . Preto
nasc.: 05/10/2017

Xote

https://player.vimeo.com/video/328849856


10

X

Belíssima potra negra filha do Rabino,  
portanto neta da Grande Campeã Nacional  
da Raça e Campeã das Campeãs Brasileira  

de Marcha – Naja da Riocon. 
Sua mãe é filha do saudoso Lampeão HO.

Fêmea . Preta
nasc.: 12/02/2018

Rabino da Riocon

olímpia da Riocon

Zucca

https://player.vimeo.com/video/328850965


11

X

Potro que herdou de seus avós muita energia em 
seus movimentos e que encanta a todos que o 

veem marchando, sendo neto do Emblema EAO 
e da Cabiúna da Lapinha. Xarelete possui marcha 

de centro/picada com muito potencial para 
quando montado.

macho . castanho
nasc.: 14/11/2017

quilate da Riocon

Sulapeba da Riocon

Xarelete

https://player.vimeo.com/video/328849412


12

X

Xarada tem potencial para brigar nas exposições 
mais pesadas do Brasil, inclusive a Nacional. 
Muito boa de marcha e morfologia, possui 

genética maravilhosa. São os produtos desse 
nível que mostram porque a Riocon escolheu o 

garanhão Rabino da Riocon para ser o padreador 
chefe do criatório.

Fêmea . Preta
nasc.: 23/10/2017

Rabino da Riocon

Raquete da Riocon

Xarada

https://player.vimeo.com/video/328849524


13

X

Filho do cavalo número 1 do Brasil atualmente: 
Timoneiro da Riocon. 

Xucro é quase fechado no sangue de Lampeão 
HO e, apesar de muito pouco trabalhado, já vem 

demostrando suas qualidades de marcha.

macho . Preto
nasc.: 14/10/2017

timoneiRo da Riocon

taRRafa da Riocon

Xucro

https://player.vimeo.com/video/328850013


14

X

Potro muito expressivo que encanta a todos pelo 
seu porte e estrutura. Filho do Rabino na campeã 
em pista Natureza EAO, que é filha do Emblema 

EAO. Genética top de marcha.

macho . castanho
na sc.: 30/10/2017

Rabino da Riocon

natuReZa eao

Xacrinha

https://player.vimeo.com/video/328849247


Programação

Início: 10 de abril de 2019, às 17 h (quarta-feira)
Término: 22 de abril de 2019, às 20 h (segunda-feira)
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Leo Piccolo - (75) 98105-5634

André Amado - (71) 99139-4318

Dani Di Giaimo - (11) 97322-8206

Diógenes Brandão - (71) 99132-9024

Edson Júnior - (75) 98161-1029

Edvard Filho - (85) 98883-5753

Fábio Rios - (71) 99192-1011

Flávio Ramos - (75) 98134-5503

Lara Fonseca - (73) 99109-4743

Marcelo Braga - (71) 98118-0423

Rodrigo Lacerda - (75) 98187-6577

Vinícius Madeira - (71) 98193-1900

Waldefrido - (85) 99751-7675

Ronaldo (Nino) - (73) 99938-6949

Equipe de vendas



qualidade e pioneirismo 

fazem parte da nossa história

www.riocon.com.br

http://www.riocon.com.br

