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XVi LeiLão de Potros interagro

XVI LEILão dE potros IntEragro

Após mais de quatro décadas de atividades, a Interagro é hoje internacionalmente reconhecida pela inédita 
condição de ser o único criatório do PSL no mundo com pedigrees formados somente por uma ou por 
judiciosas combinações das linhagens básicas do PSL. Com muito orgulho e satisfação, oferecemos aos nossos 
clientes um conjunto de dezessete potros(as) da última geração, “Letra-M”, incluindo fêmea de ascendência 
100% Veiga. Temos a convicção de que esses animais darão muita alegria a seus novos proprietários.

Esperamos que aproveitem!



XVi LeiLão de Potros interagro

Linda e elegante potra, Milagreira tem a cabeça bem 
acarneirada ,típica de sua linhagem,e muito boa movimentação 
com amplitude de espáduas. Filha do Coimbra Perdigueiro, 
garanhão que produz filhos de excelente funcionalidade 
e caráter, tendo produtos premiados em Morfologia, 
Adestramento Clássico, Equitação de Trabalho e Salto. A 
mãe, Collection Interagro, é filha do saudoso Ofensor (MV) e 
da Radiosa (MAC), que produziu Amintas Interagro e Hobbit 
Interagro, ambos premiados no Adestramento nos EUA.   

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 

MILagrEIra IntEragro

MILagrEIra IntEragro
Pai: Perdigueiro (MAC) 

Mãe: Collection Interagro
Nasc.: 08/08/2015

Pelagem: Tordilha 
Sexo: Fêmea 

REG: 7876-FN

LotE 1

Perdigueiro (MAC)
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Dardo II (MV)
Canela (MV)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Zelador (MAC)
Xara (JNF)

Larápio (MAC)
Fidalga (MAC)

Ofensor (MV)
Radiosa (MAC)

Collection Interagro

Oportunidade única de adquirir uma Veiga pura

https://www.youtube.com/watch?v=qZO2IgcMFYM&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZO2IgcMFYM&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZO2IgcMFYM&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZO2IgcMFYM&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=1


XVi LeiLão de Potros interagro

Potro expressivo, grande e muito forte. É bem estruturado, 
com bons membros e dorso forte, dotado de frente 
muito bonita e boa cernelha. Macon tem ótima garupa. 
Irmão materno do Divisadero Interagro, Vice-Campeão 
do Ranking 2015 de Equitação de Trabalho/Preliminar.

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MaCon IntEragro

MaCon IntEragro
Pai: Quínio Interagro

Mãe: Saranga (VAN)
Nasc.: 30/07/2015
Pelagem: Castanha 

Sexo: Macho
REG: 7228-MN

LotE 2a

Quínio Interagro
Xique-Xique (CI)
Cyclope (SA)

Quieto (CI)
Nieta (CI)

Urco (SA)
Chalupa (SA)

Vidago (SA)
Cybeles (SA)

Faneca (SA)
Chalada (VAN)

Dayak (VAN)
Obcecada (VAN)

Saranga (VAN)

75% Andrade, 25% Veiga

https://www.youtube.com/watch?v=hC05w0IEzEw&index=2&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=hC05w0IEzEw&index=2&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=hC05w0IEzEw&index=2&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=hC05w0IEzEw&index=2&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Grande e expressivo, tem o pescoço longo, anda bem, com boa 
amplitude. Filho da Carmelita Interagro, égua baia montada. 
Seu pai Zíngaro é hoje um dos principais garanhões da 
Interagro, produzindo animais de incomparável temperamento. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 
MaEstro IntEragro

MaEstro IntEragro
Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Carmelita Interagro
Nasc.: 17/09/2015

Pelagem: Baia 
Sexo: Macho 

REG: 7381-MN

LotE 2B

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Hábil (MV)
Heroína (MAC)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Faraó (JHC)
Cigana III (MLC)

Nicola (MAC)
Sirigaita Interagro

Carmelita Interagro

72% Veiga, 25% Andrade, 3% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=z99oY9wPOrI&index=3&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=z99oY9wPOrI&index=3&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=z99oY9wPOrI&index=3&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=z99oY9wPOrI&index=3&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Potra grande e muito correta, Marmeleira tem ótima 
movimentação e suspensão; frente bonita com bom pescoço, 
garupa forte e é muito dócil. Filha do Empreiteiro Interagro, Vice-
Campeão Cavalos Novos B do Ranking 2015 de Equitação de 
Trabalho, tendo competido em apenas 4 das 6 etapas válidas.  

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 

MarMELEIra IntEragro

MarMELEIra IntEragro
Pai: Empreiteiro Interagro
Mãe: Aphrodite Interagro

Nasc.: 13/10/2015
Pelagem: Tordilha 

Sexo: Fêmea
REG: 7871-FN

LotE 3a

Empreiteiro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Xantipe Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Dançarina II (RC)

Rocinante Interagro
Otília Interagro

Maravilha (MV)
Odalisca (MMV)

Quixote Interagro
Cigana III (MLC)

Aphrodite Interagro

Linhagem: 72% Veiga, 28% Andrade

https://www.youtube.com/watch?v=4tCxh7Avbwk&index=4&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=4tCxh7Avbwk&index=4&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=4tCxh7Avbwk&index=4&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
http://www.youtube.com/watch?v=4tCxh7Avbwk&index=4&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Belíssima tordilha de muita classe e ótima estrutura. Mexe-se 
muito bem, tem cabeça e pescoço muito bonitos,  garupa forte 
e bons aprumos. Sua mãe Electra é irmã plena do Gladiador 
Interagro, garanhão recém-aprovado com 74,5 pontos. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 

MIMosa IntEragro

MIMosa IntEragro
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Electra Interagro

Nasc.: 10/09/2015
Pelagem: Tordilha 

Sexo: Fêmea 
REG: 7877-FN

LotE 3B

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Quixote Interagro
Quintilha Interagro

Ofensor (MV)
Virgínia Interagro

Electra Interagro

85% Veiga, 14% Andrade, 1% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=GwEHKLFf-Pc&index=5&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=GwEHKLFf-Pc&index=5&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=GwEHKLFf-Pc&index=5&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=GwEHKLFf-Pc&index=5&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Potro bem estruturado, de boa garupa e pescoço 
forte, Mistral tem pelagem baia bem escura e é 
filho do Palomino Etéreo Interagro. Sua mãe, Escuna 
Interagro, é filha do Zíngaro com a Vedete Interagro.  

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MIstraL IntEragro

MIstraL IntEragro
Pai: Etéreo Interagro

Mãe: Escuna Interagro
Nasc.: 03/09/2015

Pelagem: Baia 
Sexo: Macho

REG: 7255-MN

LotE 4a

Etéreo Interagro
Tufão Interagro
Olaia (MBR)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Novilheiro (MV)
Unida (OI)

Visqueiro (CI)
Morgada (MAC)

Zíngaro Interagro
Vedete Interagro

Escuna Interagro

78% Veiga, 12% Andrade, 10% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=NNu7a0LYiGQ&index=6&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=NNu7a0LYiGQ&index=6&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=NNu7a0LYiGQ&index=6&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=NNu7a0LYiGQ&index=6&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Lindo e arrogante baio calçado nas 4 patas e de 
frente aberta. Minorco é expressivo, tem pescoço, 
cernelha e garupa muito bonitos. Sua mãe Baiuca 
produz animais de beleza e temperamento ímpares, 
como Ferrabosco Interagro e Guepardo Interagro.  

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MInorCo II IntEragro

MInorCo II IntEragro
Pai: Etéreo Interagro

Mãe: Baiuca Interagro
Nasc.: 04/10/2015

Pelagem: Baia 
Sexo: Macho 

REG: 7253-MN

LotE 4B

Etéreo Interagro
Tufão Interagro
Olaia (MBR)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)

Novilheiro (MV)
Unida (OI)

Emir II (MV)
Naranja do Mirante

Nordeste (SS)
Talita Interagro

Baiuca Interagro

70% Veiga, 18% Coudelaria Nacional, 12% Andrade

https://www.youtube.com/watch?v=Zoj4ShChQ38&index=7&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=Zoj4ShChQ38&index=7&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=Zoj4ShChQ38&index=7&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=Zoj4ShChQ38&index=7&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Única isabel do leilão, Marroquineira tem muito boa 
movimentação, lindo pescoço com cernelha destacada 
e boa garupa. Sua mãe, Daysy Interagro, é premiada 
em exposição internacional. Dada a procura por filhos 
do Nordeste (SS), oferecemos neste leilão, além da 
Marroquineira, o Maître Interagro (pág. 13, lote 6B). 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 

MarroQUInEIra IntEragro

MarroQUInEIra IntEragro
Pai: Nordeste (SS)

Mãe: Daysy Interagro
Nasc.: 23/10/2015

Pelagem: Isabel
Sexo: Fêmea

REG: 7870-FN

LotE 5a

Nordeste (SS)
Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)

Firme (SA)
Heroína II (MMT)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Quieto (CI)
Que Gosta (CI)

Yacht (SA)
Kidnapped (SA)

Ofensor (MV)
Zidna Interagro

Daysy Interagro

74% Veiga, 20% Coudelaria Nacional, 6% Andrade

https://www.youtube.com/watch?v=wSY65wXbetA&index=8&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=wSY65wXbetA&index=8&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=wSY65wXbetA&index=8&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=wSY65wXbetA&index=8&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Linda castanha de garupa e membros fortes, bonita frente 
com pescoço longo e cernelha destacada. Movimenta-
se com bastante suspensão. Suas avós Ximbica Interagro 
e Tiffany Interagro produziram os recordes de leilão 
Juneau Interagro em 2015 e Hamílcar Interagro em 2012.

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 

MatIzantE IntEragro

MatIzantE IntEragro
Pai: Declarante Interagro

Mãe: Fabíola Interagro
Nasc.: 21/08/2015
Pelagem: Castanha 

Sexo: Fêmea 
REG: 7869-FN

LotE 5B

Declarante Interagro
Lagrimbjante (SA)
Ximbica Interagro

Zamorim (SA)
Xexe (SA)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Yacht (SA)
Flutuante (SA)

Legendário do Mirante 
Haste (SA)

Ofensor (MV)
Tiffany Interagro

Fabíola Interagro

56% Andrade, 44% Veiga

https://www.youtube.com/watch?v=fzelq1JGyHA&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fzelq1JGyHA&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fzelq1JGyHA&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fzelq1JGyHA&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A&index=9


XVi LeiLão de Potros interagro

Muito bem estruturado, com aprumos e garupa fortes, Mestre 
tem boa movimentação, com bastante liberdade de espáduas. 
Frente muito bonita, com lindo pescoço e cernelha destacada.
Sua     mãe,    Catimbeira     Interagro,   é    irmã    plena   do  Zíngaro   Interagro.
 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MEstrE IntEragro

MEstrE IntEragro
Pai: Baldor Interagro

Mãe: Catimbeira Interagro
Nasc.: 29/10/2015

Pelagem: Tordilha 
Sexo: Macho 

REG: 7247-MN

LotE 6a

Baldor Interagro
Ofensor (MV)
Quinata Interagro

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Xique-Xique (CI)
Duna (BF)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Catimbeira Interagro

75% Veiga, 12,5 % Andrade, 12,5% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=1tJ3ULokPyU&index=10&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=1tJ3ULokPyU&index=10&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=1tJ3ULokPyU&index=10&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=1tJ3ULokPyU&index=10&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Potro  muito tranquilo e manso, Maître anda muito bem a passo 
e tem uma ótima frente com cabeça bonita, bom pescoço e 
cernelha destacada. São apenas 2 filhos do Nordeste (SS) 
disponíveis, Maître e a potra isabel Marroquineira Interagro 
(pág. 10, lote 5A). 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MaÎtrE IntEragro

MaÎtrE IntEragro
Pai: Nordeste (SS)

Mãe: Calêndula Interagro
Nasc.: 12/09/2015

Pelagem: Tordilha 
Sexo: Macho

REG: 7234-MN

LotE 6B

Nordeste (SS)
Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)

Firme (SA)
Heroína II (MMT)

Danúbio III (MV)
Dançarina II (RC)

Quieto (CI)
Que Gosta (CI)

Xique-Xique (CI)
Duna (BF)

Quixote Interagro
Quinata Interagro

Calêndula Interagro

76% Veiga, 14% Coudelaria Nacional, 10% Andrade

https://www.youtube.com/watch?v=hULq-HisENk&index=11&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=hULq-HisENk&index=11&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=hULq-HisENk&index=11&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=hULq-HisENk&index=11&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Mais jovem das potras oferecidas neste leilão. Madrigal 
é muito dócil e de forte estrutura e ossatura; tem membros 
e garupa fortes. Sua avó materna, Relapsa Interagro, foi 
premiada no Adestramento Clássico antes de ir para 
reprodução. Seu pai, Arges Interagro, é premiado na Atrelagem.

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 

MadrIgaL IntEragro

MadrIgaL IntEragro
Pai: Arges Interagro

Mãe: Enfática Interagro
Nasc.: 14/11/2015

Pelagem: Preta 
Sexo: Fêmea

REG: 7864-FN

LotE 7a

Arges Interagro
Obtuso Interagro
Cyclope (SA)

Yacht (SA)
Cigana III (MLC)

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Vidago (SA)
Cybeles (SA)

Legendário do Mirante 
Mundana Interagro

Perdigueiro (MAC)
Relapsa Interagro

Enfática Interagro

42% Andrade, 39% Veiga, 19% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=JJLPEjBWBR8&index=12&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=JJLPEjBWBR8&index=12&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=JJLPEjBWBR8&index=12&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=JJLPEjBWBR8&index=12&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Linda potra preta de muito boa movimentação, leveza 
e docilidade. Madame tem membros e garupa fortes, bom 
pescoço e boa cernelha. Sua mãe, Fenícia Interagro, é irmã 
plena do Lusitano Interagro (recorde de preço potro 1 ano 
no último leilão). O pai, Arges Interagro, é um garanhão de 
extrema docilidade, engatado em parelhas e quadras, além 
de competir na categoria singular com ótimos resultados. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo da 
MadaME IntEragro

MadaME IntEragro
Pai: Arges Interagro

Mãe: Fenícia Interagro
Nasc.: 30/08/2015

Pelagem: Preta 
Sexo: Fêmea

REG: 7863-FN

LotE 7B

Arges Interagro
Obtuso Interagro
Cyclope (SA)

Yacht (SA)
Cigana III (MLC)

Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Vidago (SA)
Cybeles (SA)

Nicola (MAC)
Ociosa Interagro

Zíngaro Interagro
Abdera Interagro

Fenícia Interagro

46% Andrade, 43% Veiga, 11% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=7vR2-IYHfBE&index=13&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=7vR2-IYHfBE&index=13&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=7vR2-IYHfBE&index=13&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=7vR2-IYHfBE&index=13&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A


XVi LeiLão de Potros interagro

Potro de tipo muito esportivo, com excelente movimentação, bom 
galope, equilibrado e harmônico. Mouro tem garupa, pescoço 
e cernelha muito bons. Filho da jovem matriz Europa do Top,  
neta da inesquecível Nicotina do Top, duas vezes Campeã 
das Campeãs e 7 vezes premiada com Medalha de Ouro. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MoUro IntEragro

MoUro IntEragro
Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Europa do Top

Nasc.: 03/09/2015
Pelagem: Tordilha

Sexo: Macho
REG: 7360-MN

LotE 8a

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Ofídio do Top
Nevada do Top

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Afiançado de Flandes (CQF)
Nicotina do Top

Xamado do Top 
Tabaca do Top

Europa do Top

43% Coudelaria Nacional, 37% Veiga, 20% Andrade

https://www.youtube.com/watch?v=VyrzcBOD3vg&index=14&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=VyrzcBOD3vg&index=14&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=VyrzcBOD3vg&index=14&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=VyrzcBOD3vg&index=14&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
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Bonito, manso e correto, Ministro é bem estruturado e harmônico, 
tem membros e garupa fortes, linda frente com ótima saída de 
pescoço e cernelha destacada. Muito bom trote. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 
MInIstro IntEragro

MInIstro IntEragro
Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Fortuna Interagro
Nasc.: 28/07/2015

Pelagem: Tordilha 
Sexo: Macho

REG: 7252-MN

LotE 8B

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Xique-Xique (CI)
Eva do Mirante

Ofensor (MV)
Menina do Mirante

Fortuna Interagro

75% Veiga, 12,5 % Andrade, 12,5% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=qbu7T5l25BQ&index=15&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=qbu7T5l25BQ&index=15&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=qbu7T5l25BQ&index=15&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=qbu7T5l25BQ&index=15&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
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Potro mais jovem do leilão, Medon é muito expressivo e 
bem-feito, com garupa forte e belíssima pelagem castanha. 
Tem boas andaduras, com movimentos elevados e 
equilibrados. Último filho nascido do saudoso Legendário 
do Mirante (por Novilheiro MV), falecido em 2014. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MEdon IntEragro

MEdon IntEragro
Pai: Legendário do Mirante

Mãe: Curupira Interagro
Nasc.: 14/11/2015
Pelagem: Castanha

Sexo: Macho
REG: 7245-MN

LotE 9a

Legendário do Mirante
Novilheiro (MV)
Ulisséia (RC)

Firme (SA)
Guerrita (MV)

Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)

Palpite (MV)
Tabanca (SA)

Zico (MMV)
Espanhola (BF)

Nordeste (SS)
Naranja do Mirante

Curupira Interagro

50% Veiga, 37,5% Andrade, 12,5% Coudelaria Nacional

https://www.youtube.com/watch?v=rks3z1QIbQM&index=16&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=rks3z1QIbQM&index=16&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=rks3z1QIbQM&index=16&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=rks3z1QIbQM&index=16&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
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Potro muito manso e com ótima frente, pescoço lindo e 
longo. Grande, pesado de osso, forte de aprumos, com 
boa movimentação e cadência. Descende de animais 
altamente funcionais, como Arges Interagro, premiado na 
Atrelagem, e Obtuso Interagro, no Adestramento Clássico. 

CLIQUE aQUI para 
assIstIr ao VÍdEo do 

MoCaMBo IntEragro

MoCaMBo IntEragro
Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Ficante Interagro
Nasc.: 28/09/2015

Pelagem: Preta 
Sexo: Macho

REG: 7256-MN

LotE 9B

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Obtuso Interagro
Cyclope (SA)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Generoso (MV)
Fidalga (MAC)

Arges Interagro
Odalisca (RC)

Ficante Interagro

72% Veiga, 28% Andrade

https://www.youtube.com/watch?v=5V3s6Ys7YA0&index=17&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=5V3s6Ys7YA0&index=17&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=5V3s6Ys7YA0&index=17&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
https://www.youtube.com/watch?v=5V3s6Ys7YA0&index=17&list=PLQjJG_nm_g7DAlrnSdYtEb_L7Q_07ij7A
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rEgULaMEnto
Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatarem as disposições do presente regulamento, não podendo se escusar de aceitá-lo ou cumpri-lo alegando que não o 
conhecem (Artigo 3º da Lei de introdução ao Código Civil). 

1) Os lances serão, obrigatoriamente, multiplicados por 24 (vinte e quatro) para estabelecer o preço final do animal à venda.  

2) Condições de pagamento:
a) Em 24 (vinte e quatro) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, 2 (duas) parcelas para 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, e o saldo restante em 20 (vinte) parcelas iguais, mensais, sucessivas 
e sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima; 
b) Em 12 (doze) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas à vista, 2 (duas) parcelas para 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, e o saldo restante em 8 (oito) parcelas iguais, mensais, sucessivas e sem 
juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total da arrematação. A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
c) Em 2 (duas) parcelas, sendo 1 (uma) parcela à vista e 1 (uma) parcela para 30 dias, contados da data do leilão, sem juros, representadas por uma única nota promissória rural, cuja cobrança será 
desdobrada conforme o prazo acima. Para esta opção, será concedido um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total da arrematação. A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
d) O desconto para pagamento à vista será de 15% (quinze por cento). A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto; 
e) Os lances só poderão ser feitos com múltiplos de R$ 50,00 no mínimo. Por exemplo: R$ 200,00, R$ 250,00, R$ 300,00 e assim por diante ou a critério do leiloeiro.

3) O comprador se declara, desde já, conhecedor de todas as condições do leilão e, a partir do momento em que manifestar seu interesse na compra de um animal, por meio da oferta de um lance, fica 
estabelecida sua definitiva vinculação às condições acima explicitadas. 

4) Imediatamente após a batida do martelo configurando a venda, o comprador assinará a Nota de Leilão, dando aceite a uma única nota promissória no valor correspondente ao da arrematação, acrescido 
das taxas devidas, e que será paga ou substituída quando da regulamentação da compra e opção por forma de pagamento. 

5) O comprador pessoa física, quando de sua primeira compra, deverá preencher a Ficha Cadastral, apresentando documentos originais que o identifiquem: CPF, RG, referências bancárias e pessoais, bem 
como Inscrição de Produtor Rural. O escritório do leilão consulta todos os compradores junto ao Serasa e SCPC.  No caso de pessoa jurídica, o representante deverá apresentar o contrato social, onde deverá 
constar seu nome ou procuração que o qualifique para assinar pela empresa. 

6) Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu conhecimento, desde que manifeste esta exigência ao escritório da Fazendas Interagro Ltda. antes que o comprador faça seu acerto de contas. 
Nenhum funcionário do escritório de leilão está autorizado ou credenciado a endossar ou avalizar qualquer comprador presente no leilão, verbalmente ou por escrito, não tendo validade se o fizer.  

7) No caso de desentendimento comercial ou recusa – por qualquer motivo - pelo vendedor ou pelo leiloeiro, do lance vencedor, poderá, a critério do vendedor, ser dada ao detentor do lance imediatamente 
inferior a opção de adquirir o animal leiloado pelo valor desse seu lance. 

8) O acerto de contas dos compradores que estiverem presentes no recinto deverá ser feito no decorrer do leilão ou logo após, no escritório da Fazenda Interagro instalado no próprio recinto. 

9) Todos os compradores que estiverem presentes no recinto do leilão assinarão também “CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO”. Conforme previsto no referido contrato, o não 
pagamento, em seus respectivos vencimentos, de qualquer uma das notas promissórias correspondentes às parcelas previstas no item FORMA DE PAGAMENTO do referido contrato, implicará no vencimento 
antecipado de todo o saldo devedor.

10) Todos os compradores pagarão à vista a taxa de 8% (oito por cento) sobre o montante das transações (valor da batida do martelo), onde já está incluída a comissão do leiloeiro. 

11) As taxas do leilão são irredutíveis e irrestituíveis, mesmo para os casos de anulação. 

12) Nas transações realizadas dentro ou fora do estado, havendo incidência de ICMS, a responsabilidade do pagamento será por conta do vendedor. 

13) Os animais ficarão sob a guarda do vendedor até o momento em que sejam solicitados para embarque, desde que seja obedecido o item 15 deste regulamento. O próprio ato de embarque será de 
responsabilidade do comprador. 

14) A retirada dos animais adquiridos no XVI Leilão de Potros Interagro deverá ser feita até as 12h do dia 31/08/2016 (quarta-feira), após todos os acertos de contas. Após esta data, fica reservado ao 
vendedor o direito de cobrar estadia diária do(s) animal(ais). 

15) A retirada dos lotes arrematados é de inteira responsabilidade do comprador, isentando-se o vendedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade por acidentes que possam ocorrer durante a 
movimentação e retirada dos animais adquiridos. 

16) Eventuais custos e multas decorrentes da permanência do animal no recinto fora do horário previsto serão de exclusiva responsabilidade do comprador. 
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17) O vendedor entregará cópia do Certificado de Registro. O registro original, bem como a transferência de propriedade, que será feita ao comprador quando da liquidação total da transação. 

18) Considerando-se que os animais comercializados no XVI Leilão de Potros Interagro estiveram à disposição para vistoria e avaliação veterinária 30 (trinta) dias antes do leilão na Fazenda Interagro e 
disponíveis aos compradores para demais checagens que fossem necessárias, o vendedor se vê no direito de não aceitar devolução dos animais vendidos.

19) As informações contidas nos atestados de saúde dos animais são de inteira e total responsabilidade do vendedor proprietário e seu respectivo veterinário.

20) O vendedor terá o direito de revender o animal pelo preço alcançado no leilão e demais despesas ou à sua opção executar o comprador se este não efetuar o pagamento, recaindo sobre o comprador 
todas as despesas decorrentes da execução. 

21) A Fazendas Interagro Ltda. se reserva o direito de não aceitar lances dados por pessoa que a seu critério julgar não responsável, assim como o leiloeiro poderá não aceitar lances que considere aviltantes. 

22) Vendedor e comprador autorizam expressamente, por este regulamento, a Fazendas Interagro Ltda. a fazer comunicação de seu nome a instituições de proteção ao crédito, face a qualquer atraso ou falta 
de pagamento dos compromissos assumidos neste leilão, prestações de compra, comissões ou taxas de inscrição. 

23) Foram dispensados os necessários cuidados para que o catálogo esteja correto. Eventuais correções feitas pelo leiloeiro prevalecerão sobre as constantes do catálogo. Todas as informações constantes 
do catálogo são de responsabilidade do vendedor. 

24) A palavra do leiloeiro Guillermo Garces Sanchez Junior, credenciado pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e pelo Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais sob nº 77, está credenciada 
a alterar ou complementar as condições que regem o presente. 

REGRAS EXCLUSIVAS PARA VENDAS INTERNACIONAIS (ITENS 25 A 30)
25) Condições de pagamento: 50% (cinquenta por cento) do valor total do(s) animal(ais) arrematado(s), mais a comissão da leiloeira de 8% (oito por cento) sobre o valor total do arremate à vista, e 50% 
(cinquenta por cento) do valor total do(s) animal(ais) arrematado(s) uma semana antes do embarque.

26) O(s) animal(ais) arrematado(s) permanecerá(ão) na Fazenda Interagro, sob suas expensas, para aguardar liberação de embarque ao país de destino. Até 60 (sessenta) dias da data do leilão não haverá 
incidência de custo de manutenção no estábulo para o comprador.

27) O vendedor se compromete a assumir custos de repatriação do(s) animal(ais) vendido(s) caso seja(m) impedido(s) de ingressar(em) no território de destino, se a quarentena daquele país, a fim de resguardar 
o acordo sanitário entre ele e o Brasil, assim o classificar.

28) O vendedor se compromete a restituir ao comprador o(s) valor(es) pago(s) pelo(s) animal(ais) adquirido(s) (salvo os 8% da taxa do escritório de leilão, paga pelo comprador diretamente à leiloeira), caso 
este(s) seja(m) recusado(s) por quarentena do país de destino.

29) Os custos decorrentes dos trâmites de exportação do(s) animal(ais) adquirido(s), como, por exemplo, exames sanitários, frete interno até o aeroporto, despachos aduaneiros, taxas da ABPSL, fretes aéreos, 
quarentena, acompanhamento veterinário, despesas aduaneiras, bem como eventuais impostos e taxas que se originem na nacionalização do(s) animal(ais) no país de destino, são de total responsabilidade 
do comprador.

30) Aos interessados em adquirir animais no XVI Leilão de Potros Interagro, indica-se a realização de prévio cadastramento no site www.interagro.com.br/2016. O formulário de cadastro pode ser solicitado pelo 
comprador interessado pelo e-mail Interagro@Interagro.com.br, para que seja enviado com antecedência ao escritório do leilão.

Itapira, 27 de agosto de 2016.



XVi LeiLão de Potros interagro


