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TERCEIRA CAPA

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, sêmen, barrigas ou produto(s) do agrobusiness, ou que 
compareçam ao leilão como mero espectador.
Os pré lances do Virtual Virtual de Elite Haras Sertã poderão ser ofertados através do site www.
leilonorte.com,  o pregão terá início pelo canal Terra viva no dia 19 de Fevereiro de 2016 às 21 
horas e também com transmissão no site www.leilonorte.com. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
36 Parcelas pagas da seguinte maneira (2+2+2+24+2+2+2). O valor do lance será por animal, 
embrião ou óvulo, que multiplicado por 36 parcelas resultará no valor do total do lote arrematado, 
sendo: as 2 primeiras parcelas vencendo À VISTA (19/02/2016) + 2 parcelas vencendo em 30 
dias (19/03/2016) +2 parcelas vencendo em 60 dias (19/04/2016) + 24 parcelas consecutivas 
vencendo a cada 30 dias + 2 parcelas vencendo em 19/05/2018 + 2 parcelas vencendo em 
19/06/2018 + 2 parcelas finais vencendo em 19/07/2018.
COMISSÕES e INSCRIÇÕES
Do comprador será cobrado À VISTA, Sinal (ou pagamento total) + Comissão de Compra de 
8,5% (oito por cento) sobre o valor total bruto de suas compras, conforme orientações que serão 
passadas pela LEILONORTE. Qualquer desconto que o comprador tenha não irá alterar o valor 
da comissão que será cobrada sobre o valor total bruto das aquisições.
Não haverá desconto na comissão de compra.
Do vendedor será cobrada À VISTA, Inscrição de R$2.000,00 + Comissão de venda de 8,5% 
sobre o valor total bruto de suas vendas, conforme orientações que serão passadas pela 
LEILONORTE. 
Qualquer desconto que o vendedor tenha não irá alterar o valor da comissão que será cobrada 
sobre o valor total bruto das vendas.
Caso haja atraso ou desistência no pagamento das parcelas, o comprador não será ressarcido 
do valor já pago. A transferência só será entregue após quitação de todas as parcelas.
OBSERVAÇÕES
1. É de inteira responsabilidade do comprador a segurança e o risco dos animais a serem 
transportados desde o momento de seu embarque no local de origem até a entrega no local 
de destino.
2. A retirada dos animais será de responsabilidade do comprador, a qual deverá ocorrer no 
prazo máximo de 30 dias da data do Leilão, a não retirada acarretará custo diário de estadia, 
a ser pago pelo Comprador diretamente para o Vendedor. O Vendedor continuará tratando dos 
animais com os mesmos cuidados e a mesma assistência veterinária que presta aos animais de 
sua propriedade, entretanto o Vendedor e Leilonorte se eximem de quaisquer responsabilidades 
sobre estes. 
3. A Leilonorte enviará para o e-mail do comprador no dia seguinte ao término do Leilão as Notas 
de Leilão/Contrato de Compromisso para que sejam devidamente assinadas nos locais indicados 
e devolvidas no endereço a informado no prazo máximo de 10 (dez) dias após a realização do 
leilão, com firma reconhecida.
4. Todos os acertos de contas deverão ser efetuados no dia seguinte do leilão conforme 
instruções que serão passadas pela LEILONORTE através de e-mail. 
5. Os animais só serão liberados após compensação do valor de sinal e comissão e devolução 
dos contratos devidamente assinados.
6. Em caso de desistência do comprador, o mesmo deverá arcar com as despesas de comissões 
de compra e venda, bem como quaisquer despesas exigidas pelo vendedor.
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) 
responsável(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 produto(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) 
produto(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 
independentemente de defesa.
1.8. Considera-se COMISSÃO DE VENDA a comissão paga pelo proprietário do(s) animal(is)/
produto(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.
1.13. Considera-se OVÓCITO ou OÓCITO, o gameta feminino ou óvulo que, juntamente com o 
SÊMEN, é capaz de gerar um embrião.
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 produtos 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 rodoviário, 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 
devidamente 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 documentos sob pena de ser vedada a participação do solicitante nos leilões até que a 
solicitação seja atendida.
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 
Público, 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 organização 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 assinatura 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 
Agricultura, sendo que a venda será efetuada na batida do martelo, momento em que as partes, 
compradores 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, cláusula 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 
pessoa 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 
receptora 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 receptora, 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 
escolher 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 
VENDEDOR. 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 
COMPRADOR, 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 COMPRADOR 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 
determinada 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 
propriedade 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 
decorrentes 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 deverá 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 
adquirido, 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, 
multiplicado 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) 
animal(is) e/ou do(s) produto(s),  sendo de sua exclusiva responsabilidade a legitimidade da 
propriedade do(s) mesmo(s),
6.4. Os leilões referentes a gado de elite (genética), embrião e sêmen serão realizados com 
CLÁUSULA 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 
estabelecidos 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 
momento 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 responsável 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 
irretratáveis. 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 EMPRESA 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 animal 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 
LEILOEIRA 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 
leiloeiro 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 
estar(em) saudável(eis), com toda documentação sanitária atualizada, bem como a sua guarda, 
manutenção 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 EMPRESA 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 responsabilidade 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 
LEILOEIRA 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 informações 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 anunciadas 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 
COMPRADOR 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, 
acompanhada 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 
recebimento da correspondência, já que o COMPRADOR é responsável por manter seu cadastro 
atualizado junto a EMPRESA LEILOEIRA.
9.5. Recebida a correspondência enviada com Aviso de recebimento, contendo as 03 vias do 
contrato 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 custos 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 assinaturas 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) 
doação(ões) constará(ão) no rosto do contrato de compromisso de compra e venda de animal/
produto. 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 compra 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 responsabilidade 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 
regulamento com relação à Empresa Organizadora e Promotora do Evento Leilonorte Leilões 
(SC Promoções e Eventos Ltda).

São Paulo - SP, 19 de Fevereiro de 2016.
Leilonorte Leilões.
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Conte um pouco sobre a história de vida do(s) titular 

(res) do haras. Profissão, Filho (s), Idade.

Formado em administração de empresas pela 

UFPE , 39 anos, casado com Monica Remigio , 02 filhos 

Mariana(Maroca) e Mario Henrique(Nickinho). Empresário 

do ramo médico hospitalar.

Quando o Haras começou, como foi? Porque criar 

cavalos? A família tinha experiência neste ramo? 

Este ano vai fazer 15 anos de criação, começou como 

uma brincadeira (hobby) e hoje tornou-se uma paixão, um 

vício. Um primo mais novo (Leo) o chamou para ir a um 

leilão(Leilão Pedra Verde) e na festa este primo comprou 

uma égua chamada Xereta da Pedra Verde o colocando 

como sócio. Desde então não conseguiu mais se afastar. 

A família sempre teve cavalo para passeio na chácara que 

possuíam.

Como é criar cavalos no Nordeste? Como foi o início? 

Teve muitas dificuldades? 

Sempre fazer agricultura e pecuária no NE é 

naturalmente mais complicado pelo clima menos adequado 

e chuvas mais escassas. No início enquanto era um 

pequeno Hobby as coisas eram tranquilas porém quando 

este pequeno Hobby foi tomando corpo , as exigência 

foram aumentando principalmente porque a alguns 

anos atrás não havia facilidade de informação e pessoal 

PRIMEIRA PAGINA

qualificado para orientar novos criadores praticamente não 

existia. Hoje em dia um novo criador se procurar uma boa 

orientação e conhecimento consegue errar muito menos 

que antigamente. No meu caso minha sorte foi que fiz 

rapidamente bons amigos e com a compra de um potro 

que se tornara Reservado Grande Campeão Nacional da 

Raça chamado Berrante da Pedra verde me tornei sócio e 

amigo de 02 pessoa que hoje os coloco entre os principais 

responsáveis pelo sucesso do meu criatório. O primeiro 

é o Roberto Azevedo(Haras Veneza) criador que embora 

jovem tinha bastante experiência e conhecimento, no inicio 

sua orientação e sua opinião me serviu como regra para 

nortear meu criatório e minhas aquisições além de ser 

um dos amigos mais queridos que possuo hoje em dia ; o 

segundo foi Marcos Siqueira(Haras Paraíso) amigo irmão 

que iniciamos a criação na mesma época e isto facilitou que 

andássemos e comprássemos sempre juntos, hoje em dia 

nossos criatórios se confundem em todo o Brasil, pessoa 

que nestes 15 anos de convivência posso sem sombra de 

dúvida posso dizer que o cavalo me deu meu melhor amigo.

Com isto tenho uma frase pronta quando um novo 

criador me procura para questionar sobre onde investir 

inicialmente no MM, “Amigo vc precisa investir muito mais 

muito mesmo em conhecimento, vá visitar tropas sem 

o intuito de comprar, vá ver julgamento de exposições, 

converse com os árbitros e principalmente se cerque de 

pessoas idôneas serias e amigas”.

Apesar da distância com Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e São Paulo os criadores do Nordeste conseguiram 

grande sucesso. A que se deve este sucesso?

Acho que a grande qualidade do nordestino é a vontade 

de fazer bem feito , enfrentamos todas as dificuldades, 

nosso povo é muito forte e corajoso e por este motivo é difícil 

ver um nordestino, um sertanejo se lamentado por algo. 

Somos um povo guerreiro, criativo e não seria diferente na 

atividade de criar o nosso cavalo sem fronteiras. 

Qual a satisfação de Criar Cavalos? Porque o 

Marchador?

Posso falar sem sombra de duvidas que criar cavalos 

é a atividade mais prazerosa que tenho, uma paixão, um 

vicio . Atividade que se levada com tranquilidade e sem 

exageros torna-se o ambiente ideal para uma família se 

curtir. E a escolha pelo MM é exatamente a facilidade de 

incluir a família nos eventos. Com certeza o MM é o cavalo 

da família.

HARAS SERTÃ15 Anos de Sucesso



Porque o senhor escolheu selecionar animais de 

marcha batida?

Todos sabem que crio a boa marcha e por este motivo 

não tenho algum tipo de restrição a marcha picada , a boa 

marcha batida e a boa marcha picada estão muito próximas 

então nunca poderia ser contrario e esta ou aquela.

Seleciono e marcha Batida pois a 15 anos não se criava 

e não havia julgamento de marcha picada e por este motivo 

direcionei meu criatório e este tipo de andamento porém 

como disse, para quem cria a boa marcha batida irá nascer 

também bons animais de picada, apenas passei um pouco 

do ponto. rsrsrsrs

Qual a estrutura do haras do senhor?

Hoje meu haras esta localizado na cidade de pombos

a 50 km da capital e tem o tamanho de 65 hectares 

destinados exclusivamente a criação do MM. A estrutura é 

bem organizada, possui 20 baias para animais e está se 

construindo um galpão para mais 24 baias de potro além de 

baias de Garanhão, pista de apresentação, apresentador, 

trator, caminhão, lanchonetes para 72 animais entre outras 

coisas como um agrônomo para acompanhar diversos 

assuntos e boa equipe de 03 peões capitaneados por 

André Silva e 04 tratadores para esta atividade, com a 

ajuda de Carolina Medeiros na organização do menejo. 

Na parte técnica de preparação dos animais contamos 

com a assessoria de Ulysses Filho (NINO) e na parte de 

reprodução e transferência a parceria é com a central 

TECVET de Dr Rogério e Dra Marta Furst. Não seria justo 

se não comentasse a ajuda de alguns profissionais da área 

nesta minha empreitada como Luquinha, Fernandinho, 

Gianfranco e Alan.

O haras tem alguma particularidade em relação a 

paisagens, cachoeiras? Como é? 

O Haras fica numa bonita baixada e nos fundos da 

Fazenda fica uma serra onde se consegue ver toda a cidade 

tamanha a altura, uma linda paisagem que inclusive este ano deveremos 

fazer uma espécie de mirante.

Atualmente o haras desenvolve algum projeto que mereça destaque?

Acho que o maior projeto atual está na área da reprodução com 

a parceria feita junto a central TECVET na Bahia. A anos tínhamos 

dificuldade nesta área e com esta parceria acho que vamos conseguir 

resultados ainda mais expressivos.

Quais são os principais animais do haras? Doadoras e garanhões.

DOADORAS: Riqueza da Ogar, Favacho Invicta, Justiça da 

Mandassaia, Ressaca LJ, Tela da Ogar, Safira da Morada Nova, 

Desaforada Tandy, Miami do Mariliza, Dona da Ogar, Princesa da Ogar, 

Louca do Zumbi, e nossas crias Justiça Paraíso da Sertã, Alteza Sertã do 

Paraíso, Fortuna do Paraíso, Havana da Sertã, Jóia da Sertã, Lambada 

da Serã, Nefertite da Sertã, Gazela da Sertã entre outras.

GARANHÕES: Agadez do Quociente, Favacho Diamante, Retrato da 

Ogar, Údine JB da Ogar e o saudoso Quebruto Elfar (in memorian).

Qual é o número do plantel atual?

Em torno de 150 animais...

O haras possui títulos?

Nacionais:

1- Grande Campeã Nacional Adulta da Raça (Helga da Mandassaia)

2- Tetra Campeão Nacional de Marcha e Raça (Retrato da Ogar)

3- Reservada Campeã Potra (Alteza Sertã do Paraíso)

4- Campeão Nacional Castrado (Horizonte do Paraíso)

5- Reservada Campeã de Marcha (Favacho Invícta)

6- Campeã das Campeãs de marcha do CBM (Favacho Invícta)

7- Atual Grande Campeã Nacional Jovem da Raça (Luxuosa da Sertã)

Entre outros...

Quais são as principais características de sua seleção, 

que agradam outros criadores?

Minha criação desde seu inicio foi embasada num 

critério onde sempre se valorizou a boa genética de marcha 

com Doadoras de exceção e grandes Garanhões. O ditado 

correto dentro nosso MM é que a fruta só cai perto do 

pé. Desde sempre usei as duas linhagens que acho mais 

completas dentro do nosso MM; JB e FAVACHO.



HOMENAGEM ESPECIAL
Não poderia deixar de homenagear a uma pessoa que participou ativamente dessas conquistas nesses 15 anos, que foi meu 

amigo, peão e gerente Beto, que veio a falecer em 2015 e desde então deixou um lacuna no Haras Sertã, pois sua presença além de 
segurança que nossos animais estavam sendo muito bem tratados, trazia alegria as tardes que passávamos vendo a tropa no Haras 
Sertã, um cara extrovertido e principalmente que só queria o bem!

Ele deixou no coraçao de cada um de nós, uma  lembrança viva e uma afeição que jamais  se acabará. (Mensagem das filhas)

Nesta foto ele está em seu momento de maior glória fazendo a 
Helga da Mandassaia grande campeã nacional. 





Favacho Diamante Quiberma ElfarLOTES
EXTRA
A - B

Haras Sertã em deferencia especial a esse belíssimo projeto Doará essa 
pacote de 03 coberturas do Campeão dos campeões Nacional de marcha 
Favacho Diamante para o projeto Marchadores pela Vida, Diamante é pai 

dos campeões nacionais, querida, quiberma, reitora elfar, farao e hortencia fk 
dentre outros.

Haras Audax disponibiliza para venda um pacote de 03 Coberturas do atual  
Res campeão nacional de marcha 2015, Quiberma Elfar

Quiberma é filho nada mais nada menos que dos consagrados Favacho 
Diamante e Sinira do Berma!

FAVACHO DIAMANTE
TABATINGA SENEGAL  X  FAVACHO XUXA

NOBRE DE SANTA LÚCIA  X  SANSIRA GUIL BERMA

TABATINGA SENEGAL
TABATINGA PREDILETO x TABATINGA FANFARRA

TRAITUBA AVISO x HAVANA DO FAVACHO
FAVACHO XUXA SINIRA DO BERMA

Pacote de 03 Coberturas Pacote de 03 Coberturas
DOADOR:

HARAS SERTÃ
VENDEDOR:

HARAS AUDAX



PAI DO ANIMAL DO LEILÃO SERTÃ
AVÔ DO ANIMAL  X  AVÓ DO ANIMAL

AVÔ DO ANIMAL  X  AVÓ DO ANIMAL
MÃE DO ANIMAL DO LEILÃO SERTÃ

VENDEDOR:
?????????????????????????????????????????????????????????

LOBO DA PEDRA VERDE HAITY CAXAMBUENSE

Seu pai Seu avô

 Johnnie Walker do Quelé Iraque Pontal
A-01-B

Oferta de coberturas desses Campeões Nacionais  2015

Johnnie Walker:
Campeão Nacional Cavalo Júnior Maior 

 Campeão Nacional Cavalo Júnior Maior de Marcha 

Iraque Pontal:
Campeão dos Campeões Nacional de Marcha Picada

LOBO DA PEDRA VERDE CRAVO AF
FAVACHO ÚNICO  X  SORAIA DA PEDRA VERDE TAC

RADAR DE ANCHIETA  X  FLORESTA DA PEDRA VERDE HAITY CAXAMBUENSE  x  BELA DO COMBOIO
LENDA 333 DO ARTESÃO CATEDRAL DO COMBOIO

Pacote de 03 CoberturasVENDEDOR:
HARAS ZELINDA

VENDEDOR:
RENATO FRAGOSO



PAI DO ANIMAL DO LEILÃO SERTÃ
AVÔ DO ANIMAL  X  AVÓ DO ANIMAL

AVÔ DO ANIMAL  X  AVÓ DO ANIMAL
MÃE DO ANIMAL DO LEILÃO SERTÃ

VENDEDOR:
?????????????????????????????????????????????????????????

JOHNNIE WALKER DO QUELÉ ATHOS DO CONFORTO

Seu filho Seu filho

Lobo da Pedra Verde Trilho da Zizica
A-02-B

O Haras Capim Santo disponibiliza coberturas dos seus dois principais reprodutores, 
os Campeões Nacionais, Trilho da Zizica e Lobo da Pedra Verde.

Ambos destacam na produção, com os seus filhos Campeões Nacionais 2015, como 
Athos do Conforto e Johnnie Walker do Quelé.

FAVACHO ÚNICO CARUSO J.D.
HERDADE TEATRO  x  HAVANA DO FAVACHO OURO PRETO DO PORTO  X  ROSADA J.D.

TAC TRUC DO MORRO GRANDE  X PALMA DO MORRO GRANDE
SORAIA DA PEDRA VERDE GIGI DO MORRO GRANDE

Pacote de 03 Coberturas
VENDEDORES:

HARAS CAPIM SANTO E HARAS MURALHA DE PEDRA



 LIGEIRA D2 ATITUDE DO CORUMBA

Sua filha Sua filha

Enfeite D2 Vapor JEA
A-03-B

Aqui temos outros dois renomados reprodutores cedendo coberturas.
Enfeite D2, cavalo que transmite marcha.

E o fenômeno Vapor JEA, pai da atual Res.Grande Campeã Nacional Jovem 
da Raça, Atitude do Corumbá.

TIGRÃO KAFÉ
PALHAÇO DE ITUVERAVA  X  TIGREZA DA SANTA JACINTA

RÁDIO TRAITUBA A.A  X  ORA ORA JOTA ESSE

XALE D2
RINGO D2  X  SIBÉRIA D2

BATUQUE DO CÍRCULO D  X  FAVELA D2
BALEIA DA INVERNADA GRANDE NOVIÇA SERENA

VENDEDOR:
HARAS DIAMANTE NEGRO

VENDEDOR:
HARAS DA MYLLAPacote de 03 Coberturas



ORIGINAL DO PASSO FINO SINIRA DO BERMA 

Seu pai Sua irmã

Jogo do Malboro Empório das Minas Gerais
A-04-B

O Haras Malboro oferta pacote de coberturas de dois dos seus principais reprodutores.
O Grande Campeão Nacional, Jogo do Malboro e o Hepta Campeão Nacional, Empório das 

Minas Gerais.
Dois dos melhores reprodutores da atualidade!

NOBRE DE SANTA LÚCIA
PAULISTA DE SANTA LÚCIA  X  FAMOSA DE SANTA LÚCIA

QUIXOTE EMPÓRIO   X  BORBOLETA DE AZURITA

ORIGINAL DO PASSO FINO
SEIKO L.J.  X  DESTAQUE HONRA

KONDOR DO PASSO FINO  X  CIGANA DA SEARA DOURADA
OLARIA DO PASSO FINO GALERIA DO CARDEAL

VENDEDOR:
HARAS MALBORO

Pacote de 03 Coberturas



VENDEDOR:
CHICO/NELSON

ELFO DO PORTO AZUL

Seu pai

Seresta NLJ Faisca Alto da Serra
A-05-B

Seresta NJL:
Campeã Nacional Égua Júnior Maior de Marcha Picada 2015

Faísca é uma filha do Campeoníssimo Nacional, Elfo do Porto Azul.

 Óvulo

ELFO DO PORTO AZUL
HAITY CAXAMBUENSE  X  SAMIRA DO PORTO AZUL

BARÃO DO PORTO  X  DÁDIVA N.L.J.
PRIMA DONNA N.L.J.

ELFO DO PORTO AZUL
HAITY CAXAMBUENSE  X  SAMIRA DO PORTO AZUL

HINO N.L.J.  X  GRAVATÁ META
FADA PEDRA ESCURA



VENDEDOR:
JOÃO FRAGOSO

VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

ELFO DO PORTO AZUL ELFO DO PORTO AZUL

Embrião Gestado Embrião Gestado

Tigresa do Porto Palmeira Ressaca LJ
A-06-B

Lote duplo de embrioes dessas duas renomadas doadoras com o melhor 
cavalo de marcha picada da atualidade elfo do porto azul.

Embrião Gestado

EXTRATO DO MINATTO
RUBI L.J.  X  QUATIARA L.J.

BALOTE A.C.  X  A.J.A. PIRRAÇA
TULIPA DO CAFÉ

CARVÃO L.J.
ARMISTICIO DE SANTA LÚCIA  X  ELITE L.J.

LA
BACANA L.J.



VENDEDOR:
HARAS DIAMANTE NEGRO/CAPIM SANTO

LOBO DA PEDRA VERDEENFEITE D2

Favacho Abelha Honra do Rio Grande
A-07-B

Dois embriões que levam Marcha!
Favacho Abelha, leva a marca a raça e o andamento da Favacho.

Honra é filha do Ringo e fechada no sangue D2.

Ambos embriões Gestado por Enfeite D2 ou
à coletar por Lobo da Pedra Verde

Embrião

SENEGAL DA MORADA NOVA
QUERUBIM MAVI  X  ORGIA DO PEREQUÊ

FAVACHO ÚNICO  X  FAVACHO ATHENAS
NORDESTE ATHENAS

RINGO D2
MULATO D2  X  HAVANA D2

OBJETO D2  X  UVA DO SERTÃO
DONZELA DO SERTÃO



VENDEDOR:
RENATO FRAGOSO

 IRAQUE PONTAL  IRAQUE PONTAL

Embrião á Coletar Embrião Gestado

Harmonia da Lagoa da Serra Vela Solar
A-08-B

Aqui esta a oportunidade de adquirir dois embriões de exceção.
Harmonia é simplesmente Campeã das Campeãs Nacional de Marcha Picada.

Vela é Res.Campeã das Campeãs Nacional de Marcha Picada.
O acasalamento é com o atual Campeão dos Campeões Nacional de Marcha 

Picada, Iraque Pontal.

Embrião

HERDADE ESCOL
HERDADE COBALTO  X  HERDADE SOBERANA

ULTRA SOM DE PASSA TEMPO  X  BETÂNIA DA LAGOA DA SERRA
BELEZA DA LAGOA DA SERRA

VELHACO DA COXILHA GRANDE
BEIJO J.B.  X  CRIOULA DA CABEÇA BRANCA

MARIMBO J.B.  X  AIMARÁ DO PORTO AZUL
BASÍLICA SOLAR



FAVACHO DIAMANTE FAVACHO DIAMANTE 

Embrião Gestado Embrião Gestado

Imagem do Quelé Santa Compasso
A-09-B

Embriões de duas doadoras filhas do Campeão dos Campeões Nacional de 
Marcha, Agadez do Quociente.

Imagem é filha da Bailarina da Ogar, sangue do Beijo JB.
Santa, campeã de pistas é filha da premiada Santa do Círculo D, filha do 

Cabuçu da Selva Morena.

AGADEZ DO QUOCIENTE
FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

CABUÇU DA SELVA MORENA  X  CÁSSIA DO CÍRCULO D

AGADEZ DO QUOCIENTE
FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

BEIJO J.B.  X  HORÁRIA DA OGAR
BAILHARINA DA OGAR SANTA DO CÍRCULO D

VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

Embrião Gestado



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

LUXUOSA DA SERTÃ AGADEZ DO QUOCIENTE AGADEZ DO QUOCIENTE

Irmã propria do embrião Embrião Gestado Embrião Gestado

Alteza Sertã do Paraiso - 50% Fortuna do Paraiso - 50%
A-10-B

Haras Sertã põe a venda 50% de dois embriõesde 
suas mais conceituadas doadoras, ambas irmãs 

maternas, filhas da extraordinária Riqueza da Ogar, 
a egua de maior confiança do amigo Nick. Alteza é 
Res.Campeã Nacional e mãe da Grande Campeã 
Jovem da Raça Luxuosa da Sertã (irma propria do 

embrião) e a Fortuna possui inúmeros Campeonatos. 
Acasalamento é com o Campeão dos Campeões 

Nacional de Marcha, Agadez do Quociente.

Embrião Gestado

SINISTRO JB DA OGAR
DAMASCO DA OGAR  X  FOGUEIRA J.B.

DAMASCO DA OGAR  X  ELITE DA OGAR
RIQUEZA DA OGAR

NORMANDO JB DA OGAR
GALEÃO DA OGAR  X  PARAGUAIA DA OGAR

DAMASCO DA OGAR  X  ELITE DA OGAR
RIQUEZA DA OGAR



VENDEDOR:
ALEXANDRE SARAIVA

 HERCULES DA EVOLUÇÃO  HERCULES DA EVOLUÇÃO

Embrião Gestado Embrião Gestado

Lambada da Sertã Eva de Alcatéia
A-11-B

Embrião de duas Campeoníssimas de pista do Haras Apipucos do amigo Alexandre 
Saraiva.

Lambada é filha do Agadez com a Justiça da Mandassaia
Eva soma 08 títulos Nacionais.

Acasalamento com o Hércules da Evolução, Res.Grande Campeão Nacional e Campeão 
dos Campeões Nacional de Marcha.

Embrião Gestado

AGADEZ DO QUOCIENTE
FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

RADAR DE ANCHIETA  X  GÔNDOLA DO CONTORNO
JUSTIÇA DA MANDASSAIA

PAVÃO DO MORRO QUEIMADO
NOVATO R.B.  X  JANDA DO NARCISO

FAVACHO ÚNICO  X  QUININA J.N.53
ROSA DO FAROL



JOHNNIE WALKER DO QUELÉ JOHNNIE WALKER DO QUELÉ

Embrião Gestado Embrião Gestado

Havana das Minas Gerais Uranita do Porto Palmeira
A-12-B

Uma das maiores forças da raça, o Haras Zelina do amigo Josélio, oferta esse 
lote de embriões de Campeãs Nacionais.

Uranita, Havana e Jonhnie Walker.
É cruzamento de Campeões!

EXTRATO DO MINATTO
RUBI L.J.  X  QUATIARA L.J.

LAMARCA DE ANGLISA  X  LISLIE EDÚ

ARGOS DAS MINAS GERAIS
DAMASCO DA OGAR  X  DANÇARINA DA GAMBOA

DACAR KAFÉ DA NOVA  X  FAVELA KAFÉ
TAPERA KAFÉ VEDETE EDÚ

VENDEDOR:
HARAS ZELINA

Embrião a Coletar



JOGO DO MALBORO

EMPÓRIO DAS MINAS GERAIS

Regata Porto 
do Palmeira

13

Embrião da Bi-Campeã Nacional, Regata do Porto Palmeira com opção pelos Campeões Nacionais, Jogo do Malboro 
e Empório das Minas Gerais.

CABUÇU DA SELVA MORENA
ORIGINAL DE SANTA LÚCIA  X  JUVENTUDE DA SELVA MORENA

MULATO D2  X  KÁTIA JANE DO GANDINI
MOÇA DO PORTO PALMEIRA

Embrião Gestado

VENDEDOR:
HARAS MALBORO



FAVACHO ESTANHO TRILHO DA ZIZICA

Seu pai Seu pai

Dayana do Lumiar Nefertite da Sertã - 50%
A-14-B

Aqui temos a Campeã Nacional Dayana do Lumiar, uma filha do Estanho na 
Legítima da Ogar.

Junto com ela, sua filha, Nefertite da Sertã, filha do Trilho da Zizica, inédita em 
pistas, extra de marcha.

TRILHO DA ZIZICA
CARUSO J.D.  X  GIGI DO MORRO GRANDE

FAVACHO ESTANHO  X  LEGÍTIMA DA OGAR

FAVACHO ESTANHO
FAVACHO QUOCIENTE  X  FAVACHO SINA

DAMASCO DA OGAR  X  ELITE DA OGAR
LEGÍTIMA DA OGAR DAYANA DO LUMIAR

VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

Óvulo



VENDEDOR:
HARAS ELFAR

REITORA ELFAR FASCINAÇÃO MFC

Sua filha Sua Filha

Sinira do Berma Nata da Visão
A-15-B

Simplesmente uma concessão rara do Presidente Magdi Shaat.
Óvulo de duas das principais doadoras da história  da raça.

Sinira do Berma e Nata da Visão.
É isso mesmo ! 

Óvulo

NOBRE DE SANTA LÚCIA
PAULISTA DE SANTA LÚCIA  X  FAMOSA DE SANTA LÚCIA

NATIVO DA ESPERANÇA  X  INDONÉSIA DA ESPERANÇA
SANSIRA GUIL BERMA

HÚNGARO DA VISÃO
CONSELHEIRO DO PORTO AZUL  X  BERLINDA DA VISÃO

PHARAÓ DE LAVRAS  X  CATUNI UIRÃ
FASCINAÇÃO DA VISÃO



AGADEZ DO QUOCIENTE AGADEZ DO QUOCIENTE

Embrião a coletar Embrião a coletar

Floresta da Pedra Verde

Sua filha Lenda 333 do Artesão

Periguete 333 do Artesão 
A-16-B

O amigo Ednaldo Ernesto, o Teacher, coloca aqui embrião de duas doadoras 
de seu Haras.

A Floresta, filha do Único, mãe da Lenda e avô do Johnnie Walker do Quelé.
Periguete é filha da Floresta com o Campeão dos Campeões Nacional de 

Marcha, Favacho Diamante.
Acasalamento com o Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, Agadez 

do Quociente.

VENDEDOR:
EDNALDO ERNESTO

FAVACHO ÚNICO
HERDADE TEATRO  X  HAVANA DO FAVACHO

LAIO DE MARIPÁ  X  HALIA DA PEDRA VERDE
UBATUBA DA PEDRA VERDE

FAVACHO DIAMANTE
TABATINGA SENEGAL  X  FAVACHO XUXA

FAVACHO ÚNICO  X  UBATUBA DA PEDRA VERDE
FLORESTA DA PEDRA VERDEEmbrião a Coletar





VAPOR JEA

VAPOR JEA

TIGRÃO KAFÉ  X  NOVIÇA SERENA

Seu pai

RETRATO DA OGAR  X  ESPADA DA SERTÃ
HELGA DA SERTÃ

Pátria 
da Sertã

17

Extra! o Haras Sertã disponibiliza uma de suas melhores potras de pista! filha do consagrado Vapor Jea nem uma das barrigas de ouro do haras sertã Helga 
da Sertã! Sagrou-se Res. Campeã Potra Mirim - Fenagro 2015

FÊMEA
25/08/2014 

VENDEDOR:
HARAS ALTO DA SERRA



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

QUEBRUTO ELFAR

QUEBRUTO ELFAR

FAVACHO DIAMANTE  X  IARA DA CABEÇA BRANCA

Seu pai

DIPLOMATA DO ZUMBI  X  BIRUTA DO ZUMBI
LOUCA DO ZUMBI

Pirada 
Paraiso da Sertã

18

Essa é de enlouquecer. Filha do Res.Campeão Nacional, Quebruto Elfar, precocemente falecido. Sua mãe é a campeoníssima de pistas Louca do Zumbi. 
oportunidade de levar para sua casa uma irmã do fenomeno Vanessa Elfar 

FÊMEA
15/12/2014



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

QUEBRUTO ELFAR

QUEBRUTO ELFAR

FAVACHO DIAMANTE  X  IARA DA CABEÇA BRANCA

Seu pai

CARVÃO L.J.  X  BACANA L.J.
RESSACA L.J.

Pirueta Paraiso 
da Sertã- 50%

19

Potra rosilha que chama a atenção.
É filha do Res.Campeão Nacional, Quebruto Elfar, precocemente falecido. Sua mãe é simplesmente a grande doadora de embriões, Ressaca LJ.

Potra de pista!

FÊMEA
31/12/2014



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ / MASSAPÊ

AGADEZ DO QUOCIENTE

AGADEZ DO QUOCIENTE

FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

Seu pai

CAMAFEU GENEVE  X  QUERÊNCIA MOCOQUENSE
XITARA MOCOQUENSE

Xitara 
Massapê

20

Reparem a beleza, biótipo e andamento dessa potra. Fenomenal!
É filha do Agadez com a Xitara Mocoquense, que é Camafeu Geneve. Com certeza estamos diante de uma futura doadora de embriões de exceção.

FÊMEA
15/03/2015



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

ÚDINE JB DA OGAR

ÚDINE JB DA OGAR

FIDALGO DA ESCADINHA  X  ITÁLIA DA OGAR

Seu pai

RETRATO DA OGAR  X  ESPADA DA SERTÃ
HELGA DA SERTÃ

Pitanga Paraiso
da Sertã - 33%

21

Das melhores filhas do Udine JB da Ogar.
Essa é filha da premiada Helga da Sertã. Potra de média alta, marcha e morfologia, é pista!

FÊMEA
15/05/2014



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

TRIUNFO DO PORTO PALMEIRA

HELGA DA MANDASSAIA

TRIUNFO DO PORTO PALMEIRA

EXTRATO DO MINATTO  X  CEREJA DO REBANHO

Sua avó

Seu pai

LARANTE D.M.O.  X  HELGA DA MANDASSAIA
NOVELA E.A.O.

Primavera 
da Sertã - 50%

22

É Primavera!
Alazã, frente alta, refinada, eximia marchadeira. É sangue do Campeão Nacional, Triunfo do Porto Palmeira na Novela EAO, que é filha da Helga da 

Mandassaia. Potraça!

FÊMEA
01/09/2014



VENDEDOR:
RENATO FRAGOSO

IRAQUE PONTAL VELA SOLAR

Seu pai Sua mãe

Django do Iluminata - 50% Dalila do Iluminata  - 50%
A-23-B

Oferta desse casal, filhos do Campeão dos Campeões Nacional de Marcha 
Picada em 2015, Iraque Pontal.

O macho é pela Aurora Magia e a fêmea é pela Res.Campeã das Campeãs 
Nacional de Marcha, Vela Solar.
Reservas do Haras Iluminata!

IRAQUE PONTAL
CRAVO AF  X  CATEDRAL DO COMBOIO

ARA TERREMOTO  X  REDE SOLAR

IRAQUE PONTAL
CRAVO AF  X  CATEDRAL DO COMBOIO

IGUAÇU CAXAMBUENSE  X  GRAVATÁ ROMANA
AURORA MAGIA VELA SOLAR

MACHO
22/12/2015 

FÊMEA
24/10/2015 



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

FORTUNA DO PARAISO SANTA COMPASS0

Sua mãe Sua mãe

Riqueza da Sertã Raposa da Sertã - 50%
A-24-B

Duas potras dessa safra, que prometem despontar.
Riqueza é filha do Údine na Fortuna do Paraíso.
Raposa é filha do Údine na Santa Compasso.

Marcha, raça e expressão racial.

ÚDINE JB DA OGAR
FIDALGO DA ESCADINHA  X  ITÁLIA DA OGAR

AGADEZ DO QUOCIENTE  X  SANTA DO CÍRCULO D

ÚDINE JB DA OGAR
FIDALGO DA ESCADINHA  X  ITÁLIA DA OGAR

NORMANDO JB DA OGAR  X  RIQUEZA DA OGAR
 FORTUNA DO PARAÍSO SANTA COMPASSO

FÊMEA FÊMEA



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

DESAFORADA TANDY  JANAINA CAVALO AZUL

Sua mãe Sua mãe

Quisabió da Sertã - 50% Queluxo da Sertã - 50%
A-25-B

Oferta de dois machos que são reservas do Haras Sertã.
Quisabió é filho de dois Campeões Nacionais, Quebruto Elfar e Desaforada Tandy.

Queluxo é filho do Quebruto na excepcional Janaína do Cavalo Azul.
Aqui vão despontar na sela e reprodução.

QUEBRUTO ELFAR
FAVACHO DIAMANTE  X  IARA DA CABEÇA BRANCA

GUARITÁ SEARA DOURADA  X  JANAÍNA DA CATIMBA

QUEBRUTO ELFAR
FAVACHO DIAMANTE  X  IARA DA CABEÇA BRANCA

ESPANHOL KAFÉ DA NOVA  X  B.H. LUA
DESAFORADA TANDY  JANAINA DO CAVALO AZUL

MACHO
01/07/2015

MACHO
23/06/2015



FAVACHO RONALDINHO PRINCESA DA OGAR

Seu pai Sua mãe

Ronaldinho da Sertã Ronaldinha da Sertã 
A-26-B

Outro casal diferenciado, dois produtos do excepcional Favacho Ronaldinho.
A fêmea é pela Princesa da Ogar e o macho pela Justiça Paraíso da Sertã.

Genética de marcha!

FAVACHO RONALDINHO
FAVACHO ÚNICO  X  FAVACHO ATHENAS

GLOBO DA OGAR  X  GRÉCIA DA OGAR

FAVACHO RONALDINHO
FAVACHO ÚNICO  X  FAVACHO ATHENAS

RETRATO DA OGAR  X  JUSTIÇA DA MANDASSAIA
JUSTIÇA PARAISO DA SERTÃ PRINCESA DA OGAR

VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

MACHO
02/12/2015 

FÊMEA
05/12/2015 



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

QUEBRUTO ELFAR PRINCESA DA OGAR

Seu pai Sua mãe

Quito da Sertã Quimica da Sertã
A-27-B

Casal do Quebruto Elfar com a Princesa da Ogar.
Dois produtos que esbanjam marcha, biótipo de sela e a genética apurada de 

dois indivíduos consagrados.

QUEBRUTO ELFAR
FAVACHO DIAMANTE  X  IARA DA CABEÇA BRANCA

GLOBO DA OGAR  X  GRÉCIA DA OGAR

QUEBRUTO ELFAR
FAVACHO DIAMANTE  X  IARA DA CABEÇA BRANCA

GLOBO DA OGAR  X  GRÉCIA DA OGAR
PRINCESA DA OGAR PRINCESA DA OGAR

FÊMEA
15/11/2015

FÊMEA
20/12/2015



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ / MASSAPÊ

RAYBAM DA SANTA ESMERALDA

MADRINHA DA VANDJA

RAYBAM DA SANTA ESMERALDA

LA

Sua mãe

Sua pai

LA
MADRINHA DA VANDJA

Dominica 
do Massapê

28

Jovem égua fruto de um acasalamento consagrado no Haras Santa Esmeralda, Raybam na Madrinha da Vandja.
Dominica é filha do N°1 da Raça, Raybam da Santa Esmeralda com a consagrada doadora de embriões, Madrinha da Vandja.

Alazã, imponente e muito boa de sela. Nas pistas puxada, sagrou-se:
Campeã Potra Jovem – Recife/PE 2014

FÊMEA
12/12/2012



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

AGADEZ DO QUOCIENTE

AGADEZ DO QUOCIENTE

FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

Seu pai

GAROTO DO GAÍ  X  SEVILHA DO QUEIMA SANGUE
PAPOULA DE SAMBAIBA

Kutruca 
do Quelé - 50%

29

Essa promete!
É a Kutruca do Quelé! Égua júnior iniciando agora montada.

Filha do Agadez na Papoula da Sambaíba. Vai dar o que falar nas pistas, aguardem!

FÊMEA
11/11/2012



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

ROMEIRO DA TODAY

ROMEIRO DA TODAY

MISS J.B.

ALEGRE DA TODAY  X  PRIMAVERA DA TODAY

Seu pai

Sua mãe

BEIJO J.B.  X  ÉPOCA J.B.
MISS J.B.

Namorada 
da Sertã - 50%

30

Aqui temos a Namorada da Sertã!!
É filha do Romeiro da Today na Miss JB. Égua nova que chama a atenção pela sua morfologia e andamento.

Inédita em pistas!

FÊMEA
15/11/2012



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

TRILHO DA ZIZICA

TRILHO DA ZIZICA

DAYANA DO LUMIAR

CARUSO J.D.  X  GIGI DO MORRO GRANDE

Seu pai

Sua mãe

FAVACHO ESTANHO  X  LEGÍTIMA DA OGAR
DAYANA DO LUMIAR

Nefertite 
da Sertã - 33%

31

Uma das estrelas desse remate!
Nefertite é filha dos Campeões Nacionais, Trilho da Zizica e Dayana do Lumiar.

Genética do Estanho na linha materna. Essa égua é rara!
Vai abalar as pistas em 2016!

FÊMEA
05/10/2012



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

ELO KAFÉ DA NOVA

ELO KAFÉ DA NOVA

BOEMIA DOS LAGOS

PALHAÇO DE ITUVERAVA  X  ITUANA DE ALTINÓPOLIS

Seu pai

Sua mãe

NOBRE DE TRÊS CORAÇÕES  X  SERESTA DO JANAÍNA
BOEMIA DOS LAGOS

Pietá do 
Massapê - 50%

32

Pietá inicia os trabalhos montada.
Égua alazã, de fácil movimentação, marchadeira e muito coordenada. É filha do Elo Kafé da Nova na premiada Boemia dos Lagos.

Destacou nas pistas, sagrando-se:  Res.Campeã Potra Mirim – Recife/PE 2013

FÊMEA
10/05/2012



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

FARRAPO DN

FARRAPO DN

HIDRÁULICA E.A.O.

ELO KAFÉ DA NOVA  X  FLAUTA DO REBANHO

Seu pai

Sua mãe

FAVACHO ESTANHO  X  XARADA L.J.
HIDRÁULICA E.A.O.

Umbela 
Elfar - 50%

33

Égua de pista!
Essa tem sido a especialidade do Farrapo!

Nesse caso, teve a ajuda da Campeã Nacional, Hidráulica EAO. Umbela Elfar, marchadeira, extra de sela e sangue apurado.
Sagrou-se:  Campeã Égua Júnior – Recife/PE 2015 - Res.Campeã Égua Júnior de Marcha – Recife/PE 2015

FÊMEA
02/10/2011



VENDEDORES:
HARAS SERTÃ E HARAS DO QUELÉ

AGADEZ DO QUOCIENTE

AGADEZ DO QUOCIENTE

JANAÍNA DO CAVALO AZUL

FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

Seu pai

Sua mãe

AVÔ DO ANIMAL X  AVÓ DO ANIMAL
JANAÍNA DO CAVALO AZUL

Imperatriz 
do Quelé - 33%

34

Temos aqui a Imperatriz do Quelé! Essa é uma rainha! Exala marcha e raça. Campeã por onde passou. Filha do Agadez na Janaína do Cavalo Azul.
Sagrou-se: - Campeã Égua Júnior de Marcha – Gravatá/PE 2014  - Res.Campeã Égua Júnior – Gravatá/PE 2014  - Campeã Potra – Recife/PE 2012  - 

Campeã Potra – Salvador/BA 2012  - Res.Campeã Potra Jovem – Maceió/AL 2012

FÊMEA
05/09/2010 



VENDEDOR:
HARAS PEROLA NEGRA

AGADEZ DO QUOCIENTE

AGADEZ DO QUOCIENTE

AMARAL RELIQUIA

AVÔ DO ANIMAL   X  AVÓ DO ANIMAL 

Seu pai

Sua mãe

AVÔ DO ANIMAL  X  AVÓ DO ANIMAL
AMARAL RELÍQUIA

Cantiga 
EMP - 50%

35

Olha a Cantiga! Essa é doadora para gerar Marcha!
Filha do Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, Agadez do Quociente, com a grande doadora Amaral Relíquia.

Éguaço!

FÊMEA
18/04/2012



VENDEDOR:
SILVIO MELO/SERTÃ

AGADEZ DO QUOCIENTE

AGADEZ DO QUOCIENTE

FAVACHO DIAMANTE

FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

Seu pai

Prenhez

CABUÇU DA SELVA MORENA  X  CÁSSIA DO CÍRCULO D
SANTA DO CÍRCULO D

Santa 
Compasso - 33%

36

Nosso amigo Silvio Mello disponibiliza uma de suas principais doadoras. Campeoníssima de pistas, filha do Agadez com a Santa do Círculo D.
Alazã, marchadeira e excepcional de sela. Sagrou-se: - Res.Campeã Égua Júnior de Marcha – Gravatá/PE 2012  - Campeã Potra Maior – Aracajú/SE 2011

- Campeã Potra Maior – Fortaleza/CE 2011  - Campeã Potra Mirim – Gravatá/PE 2010  - Campeã Potra Mirim – Maceió/AL 2010  - Campeã Potra Mirim – Recife/PE 2010  
- Campeã Potra Mirim – Limoeiro/PE 2010  - Res.Campeã Potra – Limoeiro/PE 2011  - Res.Campeã Potra – João Pessoa/PB 2010

FÊMEA
28/02/2009



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

RETRATO DA OGAR

RETRATO DA OGAR

FAVACHO INVICTA

GLOBO DA OGAR  X  GRÉCIA DA OGAR

Seu pai

Seu mãe

FAVACHO ESTANHO  X  FAVACHO DAMA
FAVACHO INVICTA

Havana 
do Sertã - 50%

37

Doadora que fez bonito nas pistas do Brasil. Havana é filha do Retrato da Ogar com a Campeã das Campeãs Brasileira de Marcha, Favacho Invicta. 
Égua que chama a atenção pelo seu biótipo e andamento. Sagrou-se: Campeã das Campeãs de Marcha – Maceió/AL 2010  - Res.Campeã Égua Jovem de 

Marcha – Macaé/RJ 2011 - Campeã Égua Júnior de Marcha – Maceió/AL 2010  - Res.Campeã Égua Júnior – Maceió/AL 2010  - Res.Campeã Égua Júnior de 
Marcha– Aracaju/SE 2010

- Res.Campeã Égua Júnior de Marcha– Recife/PE 2010

FÊMEA
01/04/2007



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

ESPANHOL KAFÉ DA NOVA

ESPANHOL KAFÉ DA NOVA

BH LUA

PALHAÇO DE ITUVERAVA  X  BÓSNIA KAFÉ DA NOVA

Seu pai

Sua mãe

HERDADE NERO  X  LASF CLÁUDIA DO BEIRA RIO
B.H. LUA

Desaforada 
Tandy - 33%

38

Essa é a Desaforada!
Mostrou na pista da Gameleira suas qualidades! Hoje desponta na reprodução, essa filha do Espanhol Kafé da Nova na extraordinária BH Lua.

Essa faz tropa!
Sagrou-se: - Campeã Nacional Égua Júnior de Marcha – BH/MG 2008

FÊMEA
16/01/2005



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

RETRATO DA OGAR

LEGÍTIMA FORMOSO 2S

RETRATO DA OGAR

GLOBO DA OGAR  X  GRÉCIA DA OGAR

Sua filha

Seu pai

JOGO J.B.  X  ORQUÍDEA DOURADO S.M.
GENÉTICA DA SERTÃ

Legitima 
da Sertã - 50%

39

Essa é Legítima! É a Legítima da Serta!
Filha do Retrato da Ogar em uma filha do Jogo JB.

Sangue JB apurado!
Sagrou-se: - Res.Campeã Potra – Porto Seguro/BA 2012  - Res.Campeã Potra Jovem – Fortaleza/CE 2011

FÊMEA
10/01/2010



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

ELFO DO PORTO AZUL

ELFO DO PORTO AZUL

HAITY CAXAMBUENSE  X  SAMIRA DO PORTO AZUL

Seu pai

BARÃO DO PORTO  X  DÁDIVA N.L.J.
PRIMA DONNA N.L.J.

Seresta 
NLJ - 33%

40

Uma grande estrela! 
A Marcha Picada enaltece aqui a melhor égua júnior da raça. Essa filha do Elfo, é diferenciada! Brilhou na Gameleira! 

- Campeã Nacional Égua Júnior de Marcha – BH/MG 2015 / Campeã Egua Jovem de Marcha CBMP/AL 2015 

FÊMEA
28/04/2011



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

CARVÃO L.J.

CARVÃO L.J

ARMISTICIO DE SANTA LÚCIA  X  ELITE L.J.

Seu pai

LA
BACANA L.J.

Ressaca LJ
50%

41

É ela mesmo!
Ressaca LJ

Doadora que deixa grande contribuição na raça. Raridade, filha do Carvão LJ.

FÊMEA
11/11/1993



VENDEDOR:
?????????????????????????????????????????????????????????

AGADEZ DO QUOCIENTE
FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

RADAR DE ANCHIETA  X  GÔNDOLA DO CONTORNO
JUSTIÇA DA MANDASSAIA

Justiceira Sertã 
do Paraiso - 50%

42

Nosso grande amigo Siqueira disponibilza 50% das cotas dessa máquina.
Justiceira é filha do Agadez com a Justiça da Mandassaia. Cruzamento acertado, que agora só colhe campeonatos.

Sagrou-se: - Res.Campeã das Campeãs de Marcha – Itapebi/BA  2013 - Campeã Égua Júnior de Marcha – Itapebi/BA 2013
- Campeã Égua Júnior – Itapebi/BA 2013  - Campeã Égua Júnior de Marcha – Itabuna/BA 2013  - Res.Campeã Égua Júnior de Marcha –Maceió/AL 2014

FÊMEA
01/06/2010 

AGADEZ DO QUOCIENTE

JUSTIÇA DA MANDASSAIA

Seu pai

Sua mãe

VENDEDOR:
HARAS PARAISO



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

RADAR DE ANCHIETA

JUSTICEIRA DA SERTÃ

LAMBADA DA SERTÃ

MAGO DE ANCHIETA  X  BARRA DITADORA

Sua filha

Sua filha

HERDADE GARBOSO SEGUNDO  X  BAUNILHA DAS VIDEIRAS
GÔNDOLA DO CONTORNO

Justiça da 
Mandassaia - 33% 

43

Para tudo! sem duvida alguma estrela maior desse remate! Doadora consagrada nas pista e na reprodução sendo mãe dentre outras de Lambada, Justiceira 
e Justiça Sertã do Paraíso todas campeãs de pista!

FÊMEA
10/09/2003 



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

AGADEZ DO QUOCIENTE

AGADEZ DO QUOCIENTE

FAVACHO ESTANHO  X  XARADA “53”

Seu pai

RADAR DE ANCHIETA  X  CANDEIA DA PEDRA VERDE
ESPADA DA SERTÃ

 Legado 333 do 
Artesão da Sertã

44

Cavalasso! oportunidade de adquirir um irmão do precocemente falecido Omega Bavaria! 
Cavalo de Pista que com certeza trará muita alegria ao futuro sócio.

MACHO
04/10/2010



VENDEDOR:
HARAS SERTÃ

FAVACHO DIAMANTE

FAVACHO DIAMANTE

TABATINGA SENEGAL  X  FAVACHO XUXA

Seu pai

HERDADE JUPIÁ  X  ALI ESCRAVA
CANTIGA DE AQUITÂNIA

Mustang 
da Sertã

45

Castrado campeão de pistas que o Haras Sertã disponibiliza nesse evento, filho do fenomeno Favacho Diamante.
 Res.Campeão de Marcha Cavalo Castrado  - Gravatá/PE 2015

Campeão de Marcha Cavalo Castrado - Fortaleza/CE 2015
Campeão de Marcha Cavalo Castrado - Prova Funcional - Recife/PE 2014

Res.Campeão de Marcha Cavalo Castrado Marcha - Recife/PE 2014

CASTRADO
07/08/2011




