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O tradicional e pioneiro Leilão de Potros Interagro, em sua 17ª edição, disponibilizará 
14 lotes individuais de potros e potras da geração N (1 ano), além de uma cobertura 
do Fellini Interagro, garanhão preto multipremiado no Adestramento Clássico.

Os Lusitanos Interagro vendidos em leilões anteriores fizeram sucesso com seus 
compradores, seja vencendo concursos de morfologia e função ou exportados 
quando adultos.
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DA NAive iNTeRAGRO

Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Capitu Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 01/out/2016

REG.: 8126-FN

Sexo: Fêmea

Primeira filha da Capitu Interagro, uma 
matriz de grande porte, estrutura e excelente 
temperamento. Antes de ser incorporada ao 
plantel de reprodutoras, Capitu Interagro foi 
montada em razão de suas excelentes qualidades 
funcionais. Capitu é irmã plena da Virgínia 
Interagro – mãe do jovem garanhão Gladiador 
Interagro, aprovado com 74,50 pontos em 2016-, 
uma filha de Quixote Interagro, irmão paterno do 
Ofensor (MV), aprovado com 79 pontos. Quixote 
Interagro produz filhos extremamente funcionais 
e elegantes, muitos deles premiados em 
Morfologia, Adestramento Clássico e Equitação 
de Trabalho. Naive Interagro é uma linda potra 
com grandes qualidades, excepcional estrutura 
e andamentos, muito feminina.

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Dançarina II (RC)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Xique-Xique (CI)
Consoada (QF)

Quixote Interagro
Quintilha Interagro

Capitu Interagro

Lote 01 – Naive Interagro

https://youtu.be/kz5sfOyyUe0
https://youtu.be/kz5sfOyyUe0
http://interagro.com.br/haras/zingaro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/dancarina-ii-rc-2/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/consoada-2/
http://interagro.com.br/haras/quixote-interagro-3/
http://interagro.com.br/haras/quintilha-interagro/
http://interagro.com.br/haras/capitu-interagro/
http://interagro.com.br/haras/naive-interagro/
https://youtu.be/kz5sfOyyUe0
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA NOBReZA iNTeRAGRO

Pai: Divisadero Interagro

Mãe: Duqueza Interagro

Pelagem: Baia

Nasc.: 23/set/2016

REG.:  8113-FN

Sexo: Fêmea

Linda potra baia, filha de Divisadero Interagro, 
reprodutor alazão de excelente pedigree da 
melhor linhagem 1/3 Veiga e 3/4 Andrade, 
Campeão do Ranking Brasileiro de Equitação 
de Trabalho na Categoria Intermediária em 
2016. Divisadero Interagro possui excelente 
temperamento e incrível galope, qualidades que 
vem transmitindo a seus filhos.
A mãe, Duqueza Interagro, Veiga pura neta do 
Danúbio III (MV) e do Larápio (MAC), produziu o 
belíssimo potro isabel Jogral Interagro, vendido 
no XV Leilão de Potros Interagro, em 2015. 
Outro filho de Divisadero Interagro, o Nabuco II 
Interagro, é o Lote 05 deste leilão. Potra de grande 
presença, ótimos andamentos e estrutura.

Divisadero Interagro
Tufão Interagro
Saranga (VAN)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Danúbio III (MV)
Dançarina II (RC)

Dayak (VAN)
Obcecada (VAN)

Larápio (MAC)
Eva (MAC)

Quixote Interagro
Rainha (MAC)

Duqueza Interagro

Lote 02 – Nobreza Interagro

https://youtu.be/NN1MkT1reR8
https://youtu.be/NN1MkT1reR8
http://interagro.com.br/haras/divisadero-interagro/
http://interagro.com.br/haras/tufao-interagro/
http://interagro.com.br/haras/saranga-van/
http://interagro.com.br/haras/nicola-mac/
http://interagro.com.br/haras/cyclope-sa/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/dancarina-ii-rc-2/
http://interagro.com.br/haras/dayak-van-2/
http://interagro.com.br/haras/obcecada-van/
http://interagro.com.br/haras/larapio-mac/
http://interagro.com.br/haras/eva-mac/
http://interagro.com.br/haras/quixote-interagro-3/
http://interagro.com.br/haras/rainha-mac/
http://interagro.com.br/haras/duqueza-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nobreza-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nobreza-interagro/
https://youtu.be/NN1MkT1reR8
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA NUMÍDiA iNTeRAGRO

Pai: Perdigueiro (MAC)

Mãe: Beluga Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 06/set/2016

REG.: 8109-FN 

Sexo: Fêmea

Filha do Perdigueiro (MAC), o pai, entre muitos outros, 
dos notáveis garanhões Zíngaro Interagro e Empreiteiro 
Interagro, ambos com excelentes produtos oferecidos 
neste leilão. O pai, Perdigueiro (MAC), é meio-irmão do 
Nicola (MAC), ambos filhos do Hábil (MV), um garanhão 
da herança Firme (SA)/Nilo (MV)/Novilheiro (MV) que 
serviu durante anos na Coudelaria Coimbra. Perdigueiro 
(MAC) é filho de Fidalga (MAC) – por Zelador (MAC) e 
Xará (JNF) –, uma neta do famoso Maravilha (MV), o 
pai da Cigana III (MLC), uma das matrizes fundadoras 
da Interagro. A mãe, Beluga Interagro, bela matriz de 
pelagem preta filha de Nordeste (SS) e Vedete Interagro, 
esta última por Visqueiro (CI) e Morgada (MAC). Um 
pedigree muito interessante com as linhagens funcionais 
Quina (CI) e Coimbra (MAC). 
Linda potra tordilha negra de grande estatura para a 
idade, frente maravilhosa e andamentos leves e muito 
expressivos.

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

Dardo II (MV)
Canela (MV)

Trinco (MMT)
Xaqueca (CI)

Zelador (MAC)
Xará (JNF)

Visqueiro (CI)
Morgada (MAC)

Nordeste (SS)
Vedete Interagro

Beluga Interagro

Lote 03 – Numídia Interagro

https://youtu.be/zmLoyTy-hug
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/dardo-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/canela-mv/
http://interagro.com.br/haras/trinco-mmt/
http://interagro.com.br/haras/xaqueca-ci/
http://interagro.com.br/haras/zelador-mac/
http://interagro.com.br/haras/xara-jnf/
http://interagro.com.br/haras/visqueiro-ci/
http://interagro.com.br/haras/morgada-mac/
http://interagro.com.br/haras/nordeste-ss/
http://interagro.com.br/haras/vedete-interagro/
http://interagro.com.br/haras/beluga-interagro/
http://interagro.com.br/haras/numidia-interagro/
https://youtu.be/zmLoyTy-hug
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA NURSe iNTeRAGRO

Pai: Ditador Interagro

Mãe: Armênia Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 24/out/2016

REG.: 8221-FN

Sexo: Fêmea

O pai, Ditador Interagro, é filho do Ofensor (MV) com 
Nevada (MAC) por Hábil (MV), da linhagem Firme 
(SA)/Nilo (MV)/Novilheiro (MV). Após exitosa carreira 
na Equitação de Trabalho, Ditador foi incluído no grupo 
de garanhões Interagro, tendo sido aprovado em maio 
de 2016 com 72,50 pontos.
A mãe, Armênia Interagro, matriz castanha aprovada 
com 71 pontos, é irmã plena de Carmelita Interagro, 
Zimbro Interagro e Delegado Interagro. Carmelita 
Interagro e Armênia Interagro são filhas da Sirigaita 
Interagro, reprodutora alazã de 75 pontos, filha do 
Faraó (JHC) e da Cigana III (MLC), égua fundadora da 
linhagem Interagro.
Linda potra de muita agilidade e leveza, de amplos e 
bons andamentos.

Ditador Interagro
Ofensor (MV)
Nevada (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Hábil (MV)
Heroína (MAC)

Hábil (MV)
Flecha (MAC)

Faraó (JHC)
Cigana III (MLC)

Nicola (MAC)
Sirigaita Interagro

Armênia Interagro

Lote 04 – Nurse Interagro

https://youtu.be/OjzJecSxyvk
http://interagro.com.br/haras/ditador-interagro/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/nevada-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/heroina-mac/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/flecha-mac/
http://interagro.com.br/haras/farao-jhc/
http://interagro.com.br/haras/cigana-iii-mlc/
http://interagro.com.br/haras/nicola-mac/
http://interagro.com.br/haras/sirigaita-interagro/
http://interagro.com.br/haras/armenia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nurse-interagro/
https://youtu.be/OjzJecSxyvk
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NABUcO ii iNTeRAGRO

Pai: Divisadero Interagro

Mãe: Catimbeira Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 04/out/2016

REG.: 7551-MN

Sexo: Macho

Nabuco II é o quarto produto da Catimbeira Interagro, matriz 
tordilha aprovada com 77 pontos. Irmã plena de Bruxo 
Interagro, Escoteiro Interagro e Zíngaro Interagro, todos 
premiados no Adestramento Clássico. Catimbeira também é 
mãe do Legítimo Interagro, vendido no XV Leilão de Potros 
Interagro, em 2015, e do Mestre Interagro, vendido no último 
Leilão de Potros Interagro, em 2016.
Seu pai, Divisadero Interagro, é um garanhão alazão de 
linhagem 75% Andrade por Vidago (SA), duas vezes presente 
em sua linha baixa. Garanhão de excelente temperamento 
e incrível galope, Divisadero compete na Equitação de 
Trabalho desde 2013 com excelentes resultados: foi o 
Campeão da Série Intermediária em 2016 e o Vice-Campeão 
da Série Preliminar em 2015. Divisadero é filho da Saranga 
(VAN), de criação Vilhena de Andrade, importada já idosa 
para compor o plantel de preservação da linhagem Andrade, 
e do saudoso Tufão Interagro, garanhão de linda pelagem 
baia dourada que se destacou pela beleza e excelente 
aptidão funcional. O Tufão Interagro cobriu tanto no Brasil 
como nos EUA e deixa numerosa descendência de altíssima 
qualidade, tendo seus filhos se destacado em todas as 
modalidades esportivas, inclusive na Atrelagem.
Belo potro tordilho muito expressivo, com movimentação 
correta e boa impulsão.

Divisadero Interagro
Tufão Interagro
Saranga (VAN)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Dayak (VAN)
Obcecada (VAN)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Catimbeira Interagro

Lote 05 – Nabuco II Interagro

https://youtu.be/jV8NQY9qseI
http://interagro.com.br/haras/divisadero-interagro/
http://interagro.com.br/haras/tufao-interagro/
http://interagro.com.br/haras/saranga-van/
http://interagro.com.br/haras/nicola-mac/
http://interagro.com.br/haras/cyclope-sa/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/dayak-van-2/
http://interagro.com.br/haras/obcecada-van/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/catimbeira-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nabuco-interagro/
https://youtu.be/jV8NQY9qseI
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NApeiRO iNTeRAGRO

Pai: Empreiteiro Interagro

Mãe: Erigone Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 04/out/2016

REG.: 7641-MN

Sexo: Macho

A mãe, Erigone Interagro, aprovada com 72,50 pontos, é filha 
do renomado Ofensor (MV) com Quintilha Interagro, filha 
do saudoso Xique-Xique (CI) com a Palha Blanco Consoada 
(QF), aprovada com 79,50 pontos, três vezes premiada em 
Portugal nos anos de 1985, 1987 e 1989, e Medalha de Ouro no 
Brasil. Quintilha Interagro gerou importante progênie onde 
se destacam as matrizes Dulcineia, Erígone, Capitu, Zidanta 
e Virgínia Interagro, mãe do mais novo garanhão tordilho 
Gladiador Interagro aprovado em 2016 com 74,50 pontos; 
seu filho Hamurabi Interagro (por Ofensor MV) foi exportado 
para os EUA em março de 2017. O pai, Empreiteiro Interagro, 
belíssimo garanhão castanho de excelente temperamento, é 
filho do Perdigueiro (MAC), de quem herda a linhagem Firme 
(SA)/Nilo (MV)/Novilheiro (MV) transmitida pelo Hábil (MV), 
também transmitida pelo avô materno Rocinante Interagro. 
Ainda pelo lado materno, Empreiteiro Interagro descende 
das linhagens Quina (CI), de seu bisavô Xique-Xique (CI), e 
Andrade (SA), introduzida pela bisavó Interessante (VAN), 
uma filha do renomado Vidago (SA). Em suma, um lindo 
potro com raro e excelente pedigree, bem desenvolvido para 
a idade, garupa musculada, cabeça muito típica e excelente 
movimentação.

Empreiteiro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Xantipe Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Rocinante Interagro
Otília Interagro

Xique-Xique (CI)
Consoada (QF)

Ofensor (MV)
Quintilha Interagro

Erigone Interagro

Lote 06 – Napeiro Interagro

https://youtu.be/JS0y5d56RFg
http://interagro.com.br/haras/empreiteiro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/xantipe-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/rocinante-interagro/
http://interagro.com.br/haras/otilia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/consoada-2/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/quintilha-interagro/
http://interagro.com.br/haras/erigone-interagro/
http://interagro.com.br/haras/napeiro-interagro/
https://youtu.be/JS0y5d56RFg
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NAveGADOR iNTeRAGRO

Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Bali Comando SN

Pelagem: Baia

Nasc.: 09/set/2016 

REG.: 7642-MN

Sexo: Macho

Lindo potro baio de linhagem atlética, filho de Bali 
Comando SN, égua castanha de grandes dimensões e 
ótima movimentação, sempre coberta por garanhões 
comprovadamente funcionais e de ótimo temperamento, 
como Querer Interagro (premiado no Adestramento), 
Faraó (JHC), Baliel Interagro (premiado em Morfologia, 
Adestramento Clássico e Equitação de Trabalho), 
Samba (SS), Viheste (AR) e Zíngaro Interagro. O pai, 
Zíngaro Interagro, garanhão preto filho de Perdigueiro 
(MAC) e Olímpia Interagro [Xique-Xique (CI) x Gavial 
(SA)], é um dos nossos principais reprodutores. 
Além das características atléticas transmitidas pela 
ascendência funcional comprovada, o Navegador 
Interagro possui raro pedigree composto por alguns 
dos melhores sangues da raça, qualificando-se também 
como futuro reprodutor. Bem desenvolvido, Navegador 
Interagro apresenta ótima movimentação, suspensão e 
temperamento altivo.

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Luar (SS)
Cenoura (MLC)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Famoso III (SQC)
Cigarra (AP) 

Vulcão dos Pinhais
Riad Comando SN

Bali Comando SN

Lote 07 – Navegador Interagro
Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Luar (SS)
Cenoura (MLC)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Famoso III (SQC)
Cigarra (AP) 

https://youtu.be/0x9r6_dl7EE
http://interagro.com.br/haras/zingaro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/luar-ss/
http://interagro.com.br/haras/cenoura-mlc/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/famoso-iii-sqc/
http://interagro.com.br/haras/cigarra-ap/
http://interagro.com.br/haras/vulcao-dos-pinhais/
http://interagro.com.br/haras/riad-comando-sn/
http://interagro.com.br/haras/bali-comando-sn/
http://interagro.com.br/haras/navegador-interagro/
https://youtu.be/0x9r6_dl7EE
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NepAl iNTeRAGRO

Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Etoile Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.:  24/set/2016

REG.: 7565-MN

Sexo: Macho

Filho do garanhão negro Zíngaro Interagro, 
fartamente comentado nesta resenha, um dos 
nossos principais reprodutores em razão da 
excelente descendência que vem produzindo. A 
mãe, Etoile Interagro, é uma jovem égua de pelagem 
isabel aprovada com 73,50 pontos, filha do Ofensor 
(MV) com a Andrade Kipper (SA). Trata-se, portanto, 
de potro de sólida genealogia Veiga/Andrade, com 
várias gerações de antepassados dessa moderna e 
muito procurada linhagem.
Lindo potro, muito robusto, grande, bem equilibrado, 
cabeça muito típica, dorso e garupa corretos e 
fortes, andamentos expressivos e balanceados.

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Zamorim (SA)
Fataca (SA)

Ofensor (MV)
Kipper (SA)

Etoile Interagro

Lote 08 – Nepal Interagro

https://youtu.be/o_c3PSj8z-A
http://interagro.com.br/haras/zingaro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/zamorim-sa/
http://interagro.com.br/haras/fataca-sa/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/kipper-sa/
http://interagro.com.br/haras/etoile-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nepal-interagro/
https://youtu.be/o_c3PSj8z-A
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO Nephew iNTeRAGRO

Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: First Lady Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.:  06/out/2016 

REG.: 7644-MN

Sexo: Macho

O pai, Zíngaro Interagro, é um garanhão negro 
de excelente temperamento e montabilidade, 
características passadas à extensa maioria de seus 
filhos. Possui um raro e excelente pedigree onde se 
combinam de forma harmônica os maiores nomes 
formadores da nossa linhagem, fazendo do Zíngaro 
Interagro um reprodutor universal, que sempre terá a 
contrapartida genética da mesma origem em todas as 
éguas Interagro que vier a cobrir.
A mãe, First Lady Interagro, é uma Veiga pura, irmã plena 
dos garanhões Caudilho Interagro e Ditador Interagro, 
este último pai da potra Nurse Interagro oferecida neste 
leilão. Excelente e raro pedigree combinando os grandes 
nomes formadores da linhagem Interagro, como Xique-
Xique (CI), Yacht (SA), Firme (SA) e Toleirona (MV).
Lindo potro, muito típico, de andamentos corretos e 
frente bem delineada.

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Hábil (MV)
Flecha (MAC)

Ofensor (MV)
Nevada (MAC)

First Lady Interagro

Lote 09 – Nephew Interagro

https://youtu.be/CSRjYqNESVg
http://interagro.com.br/haras/zingaro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/flecha-mac/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/nevada-mac/
http://interagro.com.br/haras/first-lady-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nephew-interagro/
https://youtu.be/CSRjYqNESVg
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NepOTe iNTeRAGRO

Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Zainha Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 07/out/2016

REG.: 7645-MN

Sexo: Macho

A mãe, Zainha Interagro, aprovada com 72,50 pontos, 
vencedora da 2ª Categoria Fêmeas 2 anos hípicos na 
XXV Exposição Internacional do Cavalo Lusitano em 
2006, é filha da Rainha (MAC), mãe de inúmeras campeãs 
potras e uma das mais belas matrizes de nosso plantel. 
O pai, Zíngaro Interagro, é um dos nossos principais 
reprodutores em razão da excelente descendência que 
vem produzindo, sempre transmitindo seu excelente 
temperamento e montabilidade a todos os seus 
filhos. Excelente e raro pedigree, contando entre seus 
antepassados diretos nomes famosos como Perdigueiro 
(MAC), Ofensor (MV), Rainha (MAC) e Xique-Xique (CI).
Potro muito bonito e carismático, membros e garupa 
fortes, excelentes andamentos com galope amplo e 
equilibrado. Linhagem 12,50% Andrade e 87,50% Veiga/
Coimbra.

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Larápio (MAC)
Eva (MAC)

Ofensor (MV)
Rainha (MAC)

Zainha Interagro

Lote 10 – Nepote Interagro

https://youtu.be/0CyuC5K_i74
http://interagro.com.br/haras/zingaro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/larapio-mac/
http://interagro.com.br/haras/eva-mac/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/rainha-mac/
http://interagro.com.br/haras/zainha-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nepote-interagro/
https://youtu.be/0CyuC5K_i74
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NORDeSTe iNTeRAGRO

Pai: Nordeste (SS)

Mãe: Elite Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 11/set/2016

REG.: 7541-MN

Sexo: Macho

Filho de Nordeste (SS), garanhão preto, muito funcional, 
que produz descendência com ótima aptidão para 
o Salto e Adestramento Clássico, além de excelente 
temperamento e montabilidade. A mãe, Elite Interagro 
(Quinárius Interagro x Ordenada Interagro), é irmã plena 
de Zepelim Interagro. Zepelim possui extensa carreira 
no Adestramento Clássico tanto no Brasil quanto nos 
EUA, onde competiu no circuito de inverno nos anos 
de 2011 e 2015, quando começou a competir em Grande 
Prêmio.
Potro com excelente pedigree e ascendência funcional 
herdada de Xique–Xique (CI), Firme (SA), Yacht (SA) 
e da avó Capicua (MLC), a mãe do Nirvana Interagro. 
Nordeste é muito expressivo, com ótima estrutura, bons 
andamentos e espádua solta.

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

Firme (SA)
Heroína II (MMT)

Xique-Xique (CI)
Jutlândia (SA)

Quieto (CI)
Que Gosta (CI)

Yacht (SA)
Capicua (MLC)

Quinárius Interagro
Ordenada Interagro

Elite Interagro

Lote 11 – Nordeste Interagro

https://youtu.be/04HhloQWRRM
http://interagro.com.br/haras/nordeste-ss/
http://interagro.com.br/haras/trinco-mmt/
http://interagro.com.br/haras/xaqueca-ci/
http://interagro.com.br/haras/firme-sa-2/
http://interagro.com.br/haras/heroina-ii-mmt/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/jutlandia-sa/
http://interagro.com.br/haras/quieto-ci/
http://interagro.com.br/haras/que-gosta-ci/
http://interagro.com.br/haras/yacht-sa/
http://interagro.com.br/haras/capicua-mlc/
http://interagro.com.br/haras/quinarius-interagro/
http://interagro.com.br/haras/ordenada-interagro/
http://interagro.com.br/haras/elite-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nordeste-interagro/
https://youtu.be/04HhloQWRRM
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NOTáRiO iNTeRAGRO

Pai: Zíngaro Interagro

Mãe: Gargantilha Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 05/out/2016

REG.: 7646-MN

Sexo: Macho

Primeiro filho de Gargantilha Interagro, uma Veiga pura 
aprovada com 78,50 pontos, filha do Ofensor (MV) com 
a Lantejoula (JNU), de criação Núncio. Talvez a mais 
consanguínea dentre todas as coudelarias de Puro-
Sangue Lusitano, os cavalos Núncio têm fortíssimo 
potencial genético sem paralelo em qualquer outra 
linhagem. O pai, Zíngaro Interagro, garanhão de 
extrema beleza, caráter e funcionalidade, é um dos 
principais reprodutores em atividade na Interagro, 
transmitindo essas qualidades a seus filhos, como 
demonstra bem o Notário, um potro que impressiona 
pelos amplos andamentos, muita cadência e elegância 
de movimentação das espáduas.

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Cantor (BN)
Xibita (JNU)

Ofensor (MV)
Lantejoula (JNU)

Gargantilha Interagro

Lote 12 – Notário Interagro

https://youtu.be/wVt8DnVWCxU
http://interagro.com.br/haras/zingaro-interagro/
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/olimpia-interagro/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/gavial-sa/
http://interagro.com.br/haras/cantor-bn/
http://interagro.com.br/haras/xibita-jnu/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/lantejoula-jnu/
http://interagro.com.br/haras/gargantilha-interagro/
http://interagro.com.br/haras/notario-interagro/
https://youtu.be/wVt8DnVWCxU
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NOiTeiRO iNTeRAGRO

Pai: Perdigueiro (MAC)

Mãe: Baroneza Interagro

Pelagem: Castanha

Nasc.: 12/set/2016

REG.: 7549-MN

Sexo: Macho

Filho de Baroneza Interagro, égua castanha de grande 
porte e elegância aprovada com 72 pontos, filha do 
Quínio Interagro, garanhão de 1,72 m Medalha de Ouro 
na Exposição Internacional 1999. A mãe, Nobreza (MAC) 
foi uma fêmea castanha aprovada com 81 pontos. O 
pai, Perdigueiro (MAC), é meio-irmão do Nicola (MAC), 
ambos filhos do Hábil (MV), um garanhão da herança 
Firme (SA)/Nilo (MV)/Novilheiro (MV) que serviu 
durante anos na Coudelaria Coimbra. Perdigueiro 
(MAC) é filho de Fidalga (MAC) – por Zelador (MAC) e 
Xará (JNF) –, uma neta do famoso Maravilha (MV), o pai 
da Cigana III (MLC), uma das matrizes fundadoras da 
Interagro. Noiteiro é um potro muito desenvolvido para 
a idade, com muita força, grande beleza, linda frente e 
bons andamentos.

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

Dardo II (MV)
Canela (MV)

Xique-Xique (CI)
Cyclope (SA)

Zelador (MAC)
Xará (JNF)

Hábil (MV)
Eva (MAC)

Quínio Interagro
Nobreza (MAC)

Baroneza Interagro

Lote 13 – Noiteiro Interagro

https://youtu.be/JHj5FHcX6No
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/dardo-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/canela-mv/
http://interagro.com.br/haras/xique-xique-ci/
http://interagro.com.br/haras/cyclope-sa/
http://interagro.com.br/haras/zelador-mac/
http://interagro.com.br/haras/xara-jnf/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/eva-mac/
http://interagro.com.br/haras/quinio-interagro-2/
http://interagro.com.br/haras/nobreza-mac/
http://interagro.com.br/haras/baroneza-interagro/
http://interagro.com.br/haras/noiteiro-interagro/
https://youtu.be/JHj5FHcX6No
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO NUANceiRO iNTeRAGRO

Pai: Perdigueiro (MAC)

Mãe: Collection Interagro

Pelagem: Tordilha

Nasc.: 17/set/2016

REG.: 7550-MN

Sexo: Macho

Irmão pleno de Milagreira Interagro, belíssima Veiga 
pura vendida no último Leilão de Potros Interagro. 
Outro filho do Perdigueiro (MAC), já comentado no 
texto referente ao lote 13 – NOITEIRO INTERAGRO. Vale 
acrescentar que o Perdigueiro (MAC) tem produzido 
filhos de excelente funcionalidade e caráter, vários 
deles premiados em Morfologia, Adestramento Clássico, 
Equitação de Trabalho e Salto. A mãe, Collection 
Interagro, é filha do saudoso Ofensor (MV) e da Radiosa 
(MAC), mãe de Amintas Interagro e Hobbit Interagro, 
ambos premiados no Adestramento nos EUA. Potro de 
belo porte e presença, com frente expressiva e cabeça 
muito típica.

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

Dardo II (MV)
Canela (MV)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Zelador (MAC)
Xará (JNF)

Larápio (MAC)
Fidalga (MAC)

Ofensor (MV)
Radiosa (MAC)

Collection Interagro

Lote 14 – Nuanceiro Interagro

https://youtu.be/BudDnvMm2-w
http://interagro.com.br/haras/perdigueiro-mac/
http://interagro.com.br/haras/habil-mv/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/dardo-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/canela-mv/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/zelador-mac/
http://interagro.com.br/haras/xara-jnf/
http://interagro.com.br/haras/larapio-mac/
http://interagro.com.br/haras/fidalga-mac/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/radiosa-mac/
http://interagro.com.br/haras/collection-interagro/
http://interagro.com.br/haras/nuanceiro-interagro/
https://youtu.be/BudDnvMm2-w
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CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO FelliNi iNTeRAGRO

Fellini é resultado do cruzamento 

das duas linhagens de maior êxito 

no programa genético da Interagro. 

Seu pai é o multipremiado Nirvana 

Interagro, o primeiro Lusitano de 

criação nacional a ser selecionado 

para os Jogos Pan-americanos, e sua 

mãe, Batina Interagro, uma filha do 

Ofensor (MV); não faltam campeões 

de adestramento no pedigree do 

Fellini. Estas excepcionais linhagens 

podem ser facilmente vistas em 

sua presença, conformação e 

andamentos. 

Mesmo jovem, Fellini é muito 

Nirvana Interagro
Gatão (JHC)
Capicua (MLC)

Dragão II (SA)
Vistosa (JHC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Uije (CN)
Incerta (EA)

Cantor (BN)
Agualva (JNU)

Ofensor (MV)
Latina (JNU)

Batina Interagro

Lote 15 – Cobertura Fellini Interagro
 Nasc.: 01/set/2009 | Macho | Preto | Altura: 1,62m / 15.2 1/4h | REG: 5565-MN

confiante, sempre mostrando suas belas extensões tanto no trote 

quanto no galope. Tem movimentação muito elástica e “uphill” com 

tremenda amplitude e ritmo natural.  

Dotado de incrível temperamento, sempre colaborativo, atento 

e de fácil treinamento. A linda pelagem negra complementa sua 

personalidade carismática e atlética. 

Fellini foi aprovado como garanhão com 74 pontos durante a XXXV 

Exposição Internacional do Puro-Sangue Lusitano, 2016, ano em que 

iniciou sua carreira reprodutiva.  

Seu pai, Nirvana Interagro, foi um garanhão de linhagem Andrade/

Coudelaria Nacional com extensa carreira de sucesso no Adestramento 

Clássico, tendo competido no Brasil, EUA, França e Alemanha. Produtor 

de animais altamente esportivos não apenas para o Adestramento, 

mas também para Atrelagem e Equitação de Trabalho; seus filhos 

mostram muita habilidade também para o Salto. 

Pela linha materna, Fellini traz nomes como Ofensor (MV), produtor 

de campeões em Morfologia, Adestramento Clássico e Equitação 

de Trabalho, e Latina (JNU), uma das poucas matrizes desta lendária 

linhagem nas Américas. 

Garanhão de excelente temperamento e movimentação, Fellini 

vem competindo com Pia Aragão, sagrando-se, em 2016, Campeão 

Paulista e Campeão Brasileiro Cavalos Novos 6 anos. Em 2017 passou 

a competir em Cavalos Novos 7 anos com expressivas notas, sendo o 

único no Brasil que conseguiu chegar a esta categoria onde a reprise 

é muito difícil, por ser uma prova muito técnica. 

https://youtu.be/WrVduBw-pZU
http://interagro.com.br/haras/nirvana-interagro/
http://interagro.com.br/haras/gatao-jhc/
http://interagro.com.br/haras/capicua-mlc/
http://interagro.com.br/haras/dragao-ii-sa/
http://interagro.com.br/haras/vistosa-jhc/
http://interagro.com.br/haras/danubio-mv/
http://interagro.com.br/haras/tricana-ii-mv/
http://interagro.com.br/haras/uije-cn/
http://interagro.com.br/haras/incerta-ea/
http://interagro.com.br/haras/cantor-bn/
http://interagro.com.br/haras/agualva-jnu/
http://interagro.com.br/haras/ofensor-mv/
http://interagro.com.br/haras/latina-jnu/
http://interagro.com.br/haras/batina-interagro/
http://interagro.com.br/haras/lote-15-cobertura-fellini-interagro/
https://youtu.be/WrVduBw-pZU
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REGULAMENTO

Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatar 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 à Serasa e ao 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 Fazendas Interagro instalado no próprio local;

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 o 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 não restituíveis, 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 XVII Leilão de Potros Interagro deverá ser feita até as 12h do dia 06/09/2017 (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); 
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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; 

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 XVII 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 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 XVII Leilão de Potros Interagro, indica-se a realização de prévio cadastramento no site www.interagro.com.br/2017. 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.

REGULAMENTO ESPECÍFICO PARA COMPRA DE COBERTURAS

Todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e irrecorrível a acatar as disposições do presente regulamento, não podendo se escusar de aceitá-lo ou cumpri-lo alegando que não o conhece 
(Artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil); 

1) Os lances serão, obrigatoriamente, multiplicados por 24 (vinte e quatro) parcelas para estabelecer o preço final da cobertura à venda;  

2) Condições de pagamento:
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 a) Em 24 (vinte 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 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;
 c) O desconto para pagamento à vista será de 15% (quinze por cento). A comissão de 8% (oito por cento) não terá desconto;
 d) 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 deverá fazer uso da cobertura adquirida até 02/09/2018. As reprodutoras deverão ser registradas na ABPSL, sendo que o proprietário do reprodutor ou responsável pelo sêmen poderá, a 
seu critério, ampliar o prazo de uso da cobertura ou autorizar a padreação de reprodutoras de outras raças;

4) Quanto ao uso efetivo da cobertura adquirida, é dever do comprador:
 a) Entrar em contato com o proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor em até 15 (quinze) dias após a realização do leilão para programar o uso da cobertura;
 b) Assumir todos os custos ligados ao transporte do sêmen e à inseminação artificial;
 c) Após a realização da inseminação o comprador deve informar ao proprietário ou responsável do sêmen a data da inseminação e a confirmação com os dados da reprodutora inseminada, para  
 que seja feita a comunicação de cobertura na ABPSL, respeitando o prazo de 30 dias após a inseminação. No caso de optar por TE (Transferência de Embrião), o comprador deverá informar os dados 
 da doadora e da receptora, além da data da inseminação;
 d) O comprador é responsável por todos os custos para a utilização do sêmen congelado,  como transporte do sêmen e acompanhamento reprodutivo de sua reprodutora, entre outros;

5) O proprietário do reprodutor ou responsável pelo sêmen fica isento de qualquer responsabilidade quanto à não efetivação da prenhez da fêmea ou quanto a eventuais moléstias, acidentes, lesões, morte 
ou outro tipo de dano que venha acontecer à reprodutora;

6) É direito do proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor recusar reprodutoras que não sejam aprovadas pelo stud book da ABPSL cuja raça ou registro firam a tradição de padreação de seu 
reprodutor;

7) É dever do proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor e do comprador, proprietário da reprodutora, seguirem as exigências de registro da ABPSL referentes a esses animais, estando todos 
os participantes deste leilão cientes de que reprodutor e/ou reprodutora importados obrigatoriamente deverão estar nacionalizados e registrados no Stud Book da ABPSL para que a padreação possa 
ser efetivada e o produto possa ser registrado, ficando a ABPSL isenta de qualquer responsabilidade caso não sejam cumpridos esses procedimentos, limitando-se a seguir o descrito no item 4 deste 
regulamento;

8) O proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor colocará à disposição 6 palhetas de sêmen, sendo que para fim de uma única prenhez; no caso de não utilizar todas as doses, o comprador se 
compromete e devolver as palhetas ao proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor;

9) É de responsabilidade do comprador devolver todas as palhetas utilizadas para o proprietário ou responsável pelo sêmen do reprodutor para dar baixa no estoque e controle do uso das doses;

10) Em caso de inadimplência do comprador da cobertura, a Fazenda Interagro se reserva o direito de: 
 a) Informar o proprietário ou responsável pela reprodutora, suspendendo o direito de uso  da cobertura até a quitação total do valor da dívida;
 b) solicitar a retenção da documentação referente ao produto desta cobertura à ABPSL, mesmo caso a padreação já tenha ocorrido, liberando-a apenas após a quitação total da dívida.

Itapira, 2 de setembro de 2017.
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