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O tradicional e pioneiro Leilão de Potros Interagro, em 

sua 18ª edição, disponibilizará 9 potros e potras da geração 

O (2 anos) em lotes individuais, e 4 fêmeas e 8 machos da 

geração P (1 ano) em lotes duplos. No caso das fêmeas, 

apenas uma do lote será vendida. Nos lotes de machos, 

o comprador escolherá um e poderá arrematar também 

o segundo do lote pelo lance imediatamente anterior, se 

assim o desejar. 

Será também oferecida 1 (uma) cobertura de garanhão, 

escolhido pelos clientes por meio de votação pela internet.

Os Lusitanos Interagro vendidos em leilões anteriores têm 

feito sucesso com seus compradores, seja vencendo concursos 

de morfologia e função ou exportados quando adultos.
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Lote 1-A Lote 1-B

Persona Interagro Prímula Interagro
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Lote 1-A Persona Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA PERSONA INTERAGRO

Quinárius Interagro
Xique-Xique (CI)
Jutlândia (SA)

Quieto (CI)
Nieta (CI)

Ofensor (MV)
Sibila Interagro

Urco (SA)
Warendorf (SA)

Perdigueiro (MAC)
Urica Interagro

Bungo Interagro
Âncora Interagro

Hispânia Interagro

Lindíssima e mansa potra de grandes qualidades. Refi-
nada, movimenta-se muito bem, com ótima suspensão. 
Muito forte e sólida, podendo vir a ser uma grande re-
produtora no futuro. Pedigree balanceado com várias 
gerações Veiga/Andrade.

O pai, Quinárius Interagro, garanhão de andamentos 
energéticos, amplos e elevados, foi o Grande Campeão, 
Medalha de Ouro na Exposição Internacional de São 
Paulo em 1999; é também pai dos premiados Zepelim 
Interagro (Adestramento Clássico) e Zamorim Intera-
gro (Adestramento e Atrelagem). A mãe do Quinárius, 
Jutlândia (SA), foi uma matriz excepcional, Medalha de 
Ouro na Exposição Internacional de São Paulo em 1992, 

filha de Urco (SA), que com seus irmãos Yacht (SA) e Za-
morim (SA), os três filhos de Martini (SA), por Príncipe 
VIII (FCN) na base da formação de linhagem Andrade.

A mãe, Hispânia Interagro, lindíssima fêmea castanha 
aprovada com 75,50 pontos, é filha do Bungo Interagro, 
garanhão premiado no Adestramento Clássico e pro-
dutor de animais altamente funcionais como Hamil-
car Interagro (Morfologia e Adestramento no Brasil e 
no Uruguai), Hiero Interagro (Adestramento) e Hobbit 
Interagro (Adestramento nos EUA). Hispânia é filha de 
Âncora Interagro, uma linda filha de Perdigueiro (MAC).

Pai: Quinárius Interagro
Mãe: Hispânia Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 16/set/2018
REG: 8545-FN
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/0mPysueTlcY


XVIII LEILÃO DE POTROS INTERAGRO 5

Lote 1-B Prímula Interagro 

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA PRÍMULA INTERAGRO 

Bungo Interagro
Ofensor (MV)
Sibila Interagro

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Noblíssimo Interagro
Maçaroca (MMT)

Visqueiro (CI)
Orquesta (MV)

Perdigueiro (MAC)
Urzelina Interagro

Alfaia Interagro

Potra bem bonita e mansa, Prímula é muito bem-feita, 
tem ótimos aprumos, bom dorso e bom garrote e espá-
dua. Seus andamentos são de muita qualidade e despor-
tivos, “uphill” com muita suspensão e ritmo. Raro pedi-
gree, com absoluta preponderância de sangue Veiga de 
diversas origens.

O pai, Bungo Interagro, filho do Ofensor (MV) com Sibila 
Interagro, aprovado com 74 pontos, é um garanhão de 
ótimo temperamento, bom porte, de andamentos ex-
pressivos e elevados, qualidades que transmite à sua 
progênie. Premiado no Adestramento Clássico, seus 
filhos também conquistaram vitórias na modalidade no 
Brasil e em outros países, como Hobbit Interagro nos 
Estados Unidos e recentemente Hamilcar Interagro, 

vendido no XIII Leilão de Potros Interagro em 2012 e ex-
portado pela compradora para o Uruguai. Sibila é filha 
de Noblíssimo Interagro e Maçaroca (MMT), o que con-
fere ao Bungo elevado percentual de sangue Veiga de 
diversas procedências.

A mãe, Alfaia Interagro, matriz de 72,50 pontos de for-
te estrutura, característica que passa a todos os seus 
produtos. Alfaia é filha do Perdigueiro (MAC), de quem 
herdou a belíssima frente e correta movimentação, 
com a Urzelina Interagro, matriz já falecida de sangue 
preponderantemente Veiga, filha da Orquesta (MV) por 
Danúbio III (MV), que vem a ser também o pai do Quixo-
te Interagro e do Ofensor (MV).

Pai: Bungo Interagro
Mãe: Alfaia Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 17/out/2018
REG: 8571-FN
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/jYKtxKzn4gE
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Lote 2-A Lote 2-B

Pamela Interagro Poppy Interagro
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Lote 2-A Pamela Interagro  

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA PAMELA INTERAGRO  

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Bailador II (MV)
Ditadora II (MV)

Ofensor (MV)
Odisseia (MV)

Golegã Interagro

Potra impressionante, de andamentos invulgares, com 
ótimo ritmo e impulsão, Pamela tem muita classe e 
arrogância, é bonita e harmônica, além de ser muito 
mansa. Grande pedigree, prenunciando uma futura 
matriz de qualidade.

O pai, Zíngaro Interagro, garanhão preto de extrema be-
leza e docilidade, aprovado com 73,50 pontos, possui um 
excelente pedigree, onde se combinam de forma harmô-
nica os maiores nomes formadores da nossa linhagem, 
tais como: Xique-Xique (CI),  Yacht (SA), Firme (SA) e To-
leirona (MV), que fazem do Zíngaro Interagro um repro-
dutor universal, com contrapartida genética da mesma 
origem em todas as éguas Interagro que vier a cobrir. 

Zíngaro é irmão pleno dos premiados Bruxo Interagro e 
Escoteiro Interagro e da matriz Catimbeira Interagro.

A mãe,  Golegã Interagro, jovem matriz de excelentes 
andamentos com muita suspensão e força, foi aprovada 
com 73 pontos. A Golegã é de linhagem 100% Veiga, fi-
lha do reprodutor de mérito Ofensor (MV), descendendo 
do que há de melhor e mais nobre nas genealogias mo-
dernas do PSL. Sua mãe, a égua pedrês Odisseia (MV) 
por Bailador II (MV) e Ditadora II (MV), teve 15 produtos 
até 2016, quando foi aposentada da reprodução, subs-
tituída pelas filhas Golegã e Fúlvia Interagro, ambas 
por Ofensor (MV) e futuramente a Lajeira Interagro (por 
Perdigueiro MAC).

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Golegã Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 18/out/2018
REG: 8560-FN
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/DA0ylOiXWBg
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Lote 2-B Poppy Interagro  

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA POPPY INTERAGRO  

Bungo Interagro
Ofensor (MV)
Sibila Interagro

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Noblíssimo Interagro
Maçaroca (MMT)

Emir II (MV)
Naranja do Mirante

Tufão Interagro
Talita Interagro

Gafieira Interagro

Potra muito correta, bem estruturada e angulada, mansa 
e boa movimentação, com bom trote. Pedigree muito inte-
ressante, dando a essa potra grande potencial reprodutivo.

O pai, Bungo Interagro, filho do Ofensor (MV) com Sibila 
Interagro, aprovado com 74 pontos, é um garanhão de 
ótimo temperamento, bom porte, de andamentos ex-
pressivos e elevados, qualidades que transmite à sua 
progênie. Premiado no Adestramento Clássico, seus 
filhos também conquistaram vitórias na modalidade no 
Brasil e em outros países, como Hobbit Interagro nos 
Estados Unidos e recentemente Hamilcar Interagro, 
vendido no XIII Leilão de Potros Interagro em 2012 e 
exportado pela compradora para o Uruguai. Sibila é fi-

lha de Noblíssimo Interagro e Maçaroca (MMT), o que 
confere ao Bungo elevado percentual de sangue Veiga 
de diversas procedências.

A mãe, Gafieira Interagro, reprodutora preta de grande 
estatura, filha dos baios Talita Interagro [Emir (MV) x 
Naranja do Mirante] e Tufão Interagro, saudoso gara-
nhão baio-dourado conhecido pelos filhos de excelente 
temperamento que produziu, premiados na Atrelagem, 
na Equitação de Trabalho e no Adestramento. 

Pai: Bungo Interagro
Mãe: Gafieira Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 03/out/2018
REG: 8568-FN
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/lE0H9Grabo8
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Lote 3-A Lote 3-B

Polemon Interagro Píndaro Interagro
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Lote 3-A Polemon Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO POLEMON INTERAGRO

Gladiador Interagro
Ofensor (MV)
Virgínia Interagro

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Quixote Interagro
Quintilha Interagro

Cantor (BN)
Xibita (JNU)

Perdigueiro (MAC)
Lantejoula (JNU)

Carpideira Interagro

Lindo potro tordilho, manso e muito típico, tem forte es-
trutura e linda frente. Possui ótimos andamentos, des-
portivo, com bom ritmo e amplitude. Excelente pedigree 
super-recomendado para reprodução em razão do retros-
pecto de seus antepassados como abaixo resumido.

O pai, Gladiador Interagro, garanhão de impressionante 
andamento e suspensão, aliados à extrema beleza, obteve 
74,50 pontos na aprovação antes mesmo de completar os 
6 anos de idade. Gladiador é filho do reprodutor de mé-
rito e Campeão de Progênie Ofensor (MV) com a Virgínia 
Interagro, belíssima égua com duas filhas, irmãs plenas 
do Gladiador, já incluídas em nosso plantel: Dondoca In-
teragro e Electra Interagro. O filho mais velho da Virgínia, 
Bombadil Interagro, foi vendido para os EUA, onde com-
petiu no Adestramento Clássico com notas acima de 69%. 
Com o Baldor Interagro (por Ofensor MV) a Virgínia teve o 
Hermus Interagro, que competiu no Adestramento e na 
Equitação de Trabalho antes de ser exportado.

A mãe, Carpideira Interagro, excelente matriz de puro 
sangue Veiga das Coudelarias Coimbra e Núncio, irmã 
plena da Indiana (JNU), ambas filhas da saudosa Lan-
tejoula (JNU), de criação do Sr. José de Barahona Nún-
cio (Portugal), aprovada com 76,50 pontos. Os cavalos 
Núncio têm um potencial genético fortíssimo em função 
da elevadíssima concentração sanguínea, de altíssima 
qualidade, sem paralelo em qualquer outra linhagem. 
Isto faz com que a introdução do sangue Núncio em ou-
tras linhagens provoque um choque genético altamen-
te melhorador. O pai da Carpideira, Perdigueiro (MAC), 
tem diversas matrizes no plantel Interagro, bem como 
os notáveis garanhões Zíngaro Interagro e Empreiteiro 
Interagro. Os filhos do Perdigueiro (MAC) são conheci-
dos pelo excelente caráter, montabilidade, beleza e fun-
cionalidade, tendo produtos premiados em Morfologia, 
Adestramento Clássico, Equitação de Trabalho e Salto.

Pai: Gladiador Interagro
Mãe: Carpideira Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 23/set/2018
REG: 8113-MN
Sexo: Macho

https://youtu.be/AoeQ6YLI0bs
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Píndaro Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO PÍNDARO INTERAGRO

Empreiteiro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Xantipe Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Rocinante Interagro
Otília Interagro

Distinto (MAC)
Dior (MAC)

Ofensor (MV)
Mina (MAC)

Freda Interagro

Muito bonito, impressionante, altivo, refinado e de fácil ma-
nejo. Potro forte e de boa estrutura, com bom comprimento 
de espáduas e boa movimentação. Excelente pedigree.

O pai, Empreiteiro Interagro, belíssimo garanhão casta-
nho de excelente temperamento, é filho do Perdigueiro 
(MAC), de quem herda a linhagem Firme (SA) /Nilo (MV) 
/Novilheiro (MV). Pelo lado materno, Empreiteiro Inte-
ragro 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). 
Empreiteiro foi o Vice-Campeão do Ranking Brasileiro 
de Equitação de Trabalho em 2015 na Série Cavalos No-

vos B e desde 2017 compete no Adestramento Clássico, 
atualmente em Prix St. Georges.

A mãe, Freda Interagro, jovem  reprodutora de linha-
gem 100% Veiga aprovada com 73,50 pontos, é filha do 
campeão de progênie no Brasil e em Portugal Ofensor 
(MV) com a Coimbra Mina, por Distinto (MAC) e Dior 
(MAC), ambos por Zangado (MAC), o que fez da Mina 
(MAC) uma matriz consanguínea de alto valor genético.

Pai: Empreiteiro Interagro
Mãe: Freda Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 02/out/2018
REG: 8044-MN 
Sexo: Macho

Lote 3-B

https://youtu.be/DpJqy593tEE
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Lote 4-A Lote 4-B

Profeta Interagro Pyrrhus Interagro
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Lote 4-A Profeta Interagro  

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO PROFETA INTERAGRO  

Gladiador Interagro
Ofensor (MV)
Virgínia Interagro

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Quixote Interagro
Quintilha Interagro

Noblíssimo Interagro
Maçaroca (MMT)

Tufão Interagro
Sibila Interagro

Calliope Interagro

Profeta tem bom tamanho para a idade, além de muita 
classe. Potro bastante manso, anguloso e de tipo des-
portivo, com andamentos amplos.

O pai, Gladiador Interagro, garanhão de impressionan-
tes andamentos e suspensão, aliados à extrema be-
leza, obteve 74,50 pontos na aprovação antes mesmo 
de completar os 6 anos de idade. Gladiador é filho do 
reprodutor de mérito e Campeão de Progênie Ofensor 
(MV) com a Virgínia Interagro, belíssima égua com duas 
filhas, irmãs plenas do Gladiador, já incluídas em nosso 
plantel: Dondoca Interagro e Electra Interagro. O filho 
mais velho da Virgínia, Bombadil Interagro, foi vendido 
para os EUA, onde competiu no Adestramento Clássico 
com notas acima de 69%. Com o Baldor Interagro (por 
Ofensor MV), a Virgínia teve o Hermus Interagro, que 

competiu no Adestramento e na Equitação de Trabalho 
antes de ser exportado.  

A mãe, Calliope Interagro, filha do saudoso Tufão Inte-
ragro, garanhão conhecido pela sua progênie de exce-
lente temperamento. Matriz de grande estatura e forte 
estrutura, puxou a mãe, Sibila Interagro, que deixou uma 
excelente progênie de animais extremamente funcionais 
e premiados em Morfologia, Adestramento Clássico e 
Equitação de Trabalho, tais como Bungo Interagro, um 
dos principais garanhões da Interagro; e os exportados 
Lares Interagro e Herodotus Interagro (premiado no 
Adestramento Clássico e na Equitação de Trabalho).

Pai: Gladiador Interagro
Mãe: Calliope Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 26/out/2018
REG: 8137-MN
Sexo: Macho

https://youtu.be/4EiGr8O2AIs
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Lote 4-B Pyrrhus Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO PYRRHUS INTERAGRO

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Xique-Xique (CI)
Consoada (QF)

Ofensor (MV)
Quintilha Interagro

Erígone Interagro

Pyrrhus é altivo, tem muita classe e uma linda frente 
com cernelha bem destacada; potro de boa movimenta-
ção, com suspensão e energia em seus movimentos. Ex-
celente pedigree Veiga/Andrade, credenciando-o como 
grande candidato a futuro garanhão.

O pai, Zíngaro Interagro, garanhão preto de extrema be-
leza e docilidade, aprovado com 73,50 pontos, possui um 
excelente pedigree, onde se combinam de forma harmô-
nica os maiores nomes formadores da nossa linhagem, 
tais como: Xique-Xique (CI),  Yacht (SA), Firme (SA) e To-
leirona (MV), que fazem do Zíngaro Interagro um repro-
dutor universal, com contrapartida genética da mesma 
origem em todas as éguas Interagro que vier a cobrir. 
Zíngaro é irmão pleno dos premiados Bruxo Interagro e 
Escoteiro Interagro e da matriz Catimbeira Interagro.

A mãe, a exuberante Erígone Interagro, por Ofensor 
(MV) e Quintilha Interagro, é filha do saudoso Xique- 
Xique (CI) com a Palha Blanco Consoada (QF), aprova-
da com 79,50 pontos, três vezes premiada em Portugal 
nos anos de 1985, 1987 e 1989, e Medalha de Ouro no 
Brasil. Uma das mais importantes matrizes no plantel 
Interagro, Quintilha deixou importante descendência 
com preponderância de fêmeas como Dulcineia, Ca-
pitu, Zidanta e Virgínia Interagro, esta última mãe do 
mais novo garanhão tordilho Gladiador Interagro apro-
vado em 2016 com 74,50 pontos e pai dos lotes 3-A Po-
lemon Interagro e 4-A Profeta Interagro. 

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Erígone Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 02/out/2018
REG: 8136-MN
Sexo: Macho

https://youtu.be/4wVwMbQ5D1A
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Lote 5-A Lote 5-B

Pelayo Interagro Poseidon Interagro
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Lote 5-A Pelayo Interagro  

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO PELAYO INTERAGRO  

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Novilheiro (MV)
Unida (OI)

Tufão Interagro
Olaia (MBR)

Galeota Interagro

Único potro castanho da geração P neste remate, Pe-
layo é muito típico e forte, bonito e chamativo, com fren-
te bem destacada, é de tipo barroco, com andamentos 
leves. Pedigree Veiga/Andrade balanceado.

O pai, Zíngaro Interagro, garanhão preto de extrema be-
leza e docilidade, aprovado com 73,50 pontos, possui um 
excelente pedigree, onde se combinam de forma harmô-
nica os maiores nomes formadores da nossa linhagem, 
tais como: Xique-Xique (CI),  Yacht (SA), Firme (SA) e To-
leirona (MV), que fazem do Zíngaro Interagro um repro-
dutor universal, com contrapartida genética da mesma 
origem em todas as éguas Interagro que vier a cobrir. 
Zíngaro é irmão pleno dos premiados Bruxo Interagro e 
Escoteiro Interagro e da matriz Catimbeira Interagro.

A mãe, Galeota Interagro, uma das raras matrizes de 
pelagem alazã no plantel Interagro, é filha do Tufão In-
teragro - garanhão baio-dourado conhecido pelos filhos 
de excelente temperamento que produziu - com a  pa-
lomina Olaia (MBR), filha do mitológico Novilheiro (MV) 
com Unida (OI), uma égua Oliveira e Irmãos, conhecida 
pelos touros bravos e cavalos baios de sua criação. Olaia 
deixou 16 filhos e filhas das mais diversas pelagens: 
os palominos Veredicto Interagro, Ziegfield Interagro, 
Alfacinha Interagro e Etéreo Interagro; os baios Tobold 
Interagro,  Urussuí Interagro e Colombina Interagro, os 
castanhos Damasco Interagro, Francis Interagro e Lúcio 
Interagro; o preto Xolaio Interagro e as alazãs Bonança 
Interagro, Indivisa Interagro e Galeota.

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Galeota Interagro
Pelagem: Castanha
Nasc.: 12/out/2018
REG: 8040-MN
Sexo: Macho

https://youtu.be/U0bTBF8CAkw
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Lote 5-B

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO POSEIDON INTERAGRO  

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Larápio (MAC)
Fidalga (MAC)

Ofensor (MV)
Radiosa (MAC)

Ginger Interagro

Único lote de pelagem preta do leilão, Poseidon é um 
potro de bom tamanho e refinado, tem uma bela frente 
com cabeça muito bonita e típica, além de um conjunto 
de formas muito correto. Grande promessa como futu-
ro reprodutor de excelente pedigree.

O pai, Zíngaro Interagro, garanhão preto de extrema be-
leza e docilidade, aprovado com 73,50 pontos, possui um 
excelente pedigree, onde se combinam de forma harmô-
nica os maiores nomes formadores da nossa linhagem, 
tais como: Xique-Xique (CI),  Yacht (SA), Firme (SA) e To-
leirona (MV), que fazem do Zíngaro Interagro um repro-
dutor universal, com contrapartida genética da mesma 
origem em todas as éguas Interagro que vier a cobrir. 

Zíngaro é irmão pleno dos premiados Bruxo Interagro e 
Escoteiro Interagro e da matriz Catimbeira Interagro.

Filho da excepcional Ginger Interagro, jovem matriz de 
linhagem 100% Veiga aprovada com 76 pontos, uma 
das duas filhas da estupenda Radiosa (MAC), a outra 
sendo sua lindíssima irmã Collection Interagro. Ra-
diosa produziu dois filhos exportados e premiados no 
Adestramento nos Estados Unidos: o Amintas Intera-
gro e o Hobbit Interagro. Ginger é filha do Ofensor (MV), 
uma das melhores genealogias da raça lusitana, sendo 
um dos principais responsáveis pelo reconhecimento e 
prestígio da moderna linhagem Firme (SA) /Nilo (MV) /
Novilheiro (MV).

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Ginger Interagro
Pelagem: Preta
Nasc.: 17/out/2018
REG: 8046-MN
Sexo: Macho

Poseidon Interagro

https://youtu.be/Er9pbkBl8W8
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Lote 6-A Lote 6-B

Protetor Interagro Púnico Interagro
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Lote 6-A Protetor Interagro  

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO PROTETOR INTERAGRO  

Bungo Interagro
Ofensor (MV)
Sibila Interagro

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Distinto (MAC)
Cigana III (MLC)

Noblíssimo Interagro
Maçaroca (MMT)

Larápio (MAC)
Eva (MAC)

Rocinante Interagro
Rainha (MAC)

Xibita Interagro

Potro chamativo, bonito, bem-feito e expressivo, Protetor 
é muito forte, com boa frente e membros sólidos. Outro 
potro de excelente e raro pedigree com grande potencial 
reprodutivo.

O pai, Bungo Interagro, filho do Ofensor (MV), aprovado 
com 74 pontos, garanhão de ótimo temperamento, es-
trutura e andamentos, encabeça progênie já premiada no 
Adestramento em três países: Hamilcar Interagro, vendi-
do no XIII Leilão de Potros Interagro em 2012 e exportado 
pela proprietária para o Uruguai, onde vem competindo 
com ótimos resultados; e Hobbit Interagro, nos EUA.

A mãe, Xibita Interagro, matriz castanha de sangue pre-
dominantemente Veiga, é filha do Campeão de Ades-
tramento Rocinante Interagro, um garanhão  aprovado 
com 78 pontos ainda aos 3 anos de idade. Rocinante era 
filho do Distinto (MAC) - grande campeão em Lisboa, 
produtor de numerosa e excelente progênie no Brasil 
e em Portugal - e da extraordinária Cigana III (MLC), a 
mais importante e prolífica égua fundadora da linha-
gem Interagro.  A mãe da Xibita é a belíssima Coimbra 
Rainha, com quatro filhas no plantel de reprodutoras 
Interagro: Xibita, a premiada Zainha Interagro, Duqueza 
Interagro e Gioconda Interagro.

Pai: Bungo Interagro
Mãe: Xibita Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 30/set/2018
REG: 8049-MN
Sexo: Macho

https://youtu.be/5unFtB3_IIE
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Lote 6-B Púnico Interagro  

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO PÚNICO INTERAGRO  

Divisadero Interagro
Tufão Interagro
Saranga (VAN)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Zamorim (SA)
Xexe (VAN)

Dayak (VAN)
Obcecada (VAN)

Yacht (SA)
Idiota II (SA)

Lagrimbjante (SA)
Proposta Interagro

Deputada Interagro

Uma raridade: potro alazão de sangue Andrade, des-
cendente de animais comprovadamente funcionais e 
de extrema docilidade. Potro forte, simpático e manso, 
com boa movimentação e redondo, prevendo muita fa-
cilidade de reunião no futuro.

O pai, Divisadero Interagro, garanhão alazão muito for-
te, de excelente temperamento e montabilidade, possui 
linhagem 1/3 Veiga e 3/4 Andrade. É filho da Saranga 
(VAN), de criação Vilhena de Andrade, importada já ido-
sa para compor o plantel de preservação da linhagem 
Andrade com o famoso Vidago (SA), duas vezes pre-
sente na sua linha materna. Divisadero foi Campeão do 

Ranking Brasileiro de Equitação de Trabalho em 2016 
(Categoria Intermediária) e Vice-Campeão no ano ante-
rior na Categoria Preliminar.

A mãe, Deputada Interagro, matriz de sangue 100% 
Andrade, é a única fêmea nascida no Brasil do Lagrim-
bjante (SA), garanhão de criação do Sr. Fernando Som-
mer D´Andrade (Portugal) aprovado com 73,50 pontos, 
que além dela deixou a talentosa e mansíssima parelha 
de atrelagem composta por Damasceno Interagro e Di-
ligente Interagro.

Pai: Divisadero Interagro
Mãe: Deputada Interagro
Pelagem: Alazã
Nasc.: 08/out/2018
REG: 8052-MN
Sexo: Macho

https://youtu.be/QLo5-8nURsk
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Lote 7 Oblata Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA OBLATA INTERAGRO

Fellini Interagro
Nirvana Interagro
Batina Interagro

Gatão (JHC)
Capicua (MLC)

Hábil (MV)
Heroína (MAC)

Ofensor (MV)
Latina (JNU)

Faraó (JHC)
Cigana III (MLC)

Nicola (MAC)
Sirigaita Interagro

Carmelita Interagro

Linda fêmea baia, primeira filha à venda do garanhão 
negro Fellini Interagro. Tem forte estrutura, andamen-
tos corretos, com bom ritmo e passo, descende de li-
nhas esportivas testadas com sucesso em diversas 
modalidades. Mansa, tem potencial desportivo e quali-
dades que a credenciam como futura reprodutora.

O pai, Fellini [Nirvana Interagro x Batina Interagro], é re-
sultado do cruzamento das duas linhagens de maior êxi-
to no programa genético da Interagro. O multipremiado 
Nirvana Interagro foi o primeiro Lusitano de criação na-
cional a ser selecionado para os Jogos Pan-americanos. 
Batina Interagro é filha do Ofensor (MV). Seguindo os 

passos de seu pai, Nirvana, Fellini foi Campeão Brasilei-
ro e Paulista de Adestramento em 2016 (Cavalos Novos 
6 Anos), além da montaria responsável pelos prêmios 
Brasil Hipismo de Pia Aragão nos anos de 2016 e 2017, 
nas Séries Cavalos Novos 6 e 7 anos, respectivamente.

A mãe da Oblata é a também baia Carmelita Interagro, 
matriz de 1,64 m de altura aprovada com 70 pontos.  
Montada, mansa, de excelente temperamento, ótimos 
andamentos e tamanho, Carmelita mostrou boa apti-
dão para o salto antes de ser direcionada com grande 
sucesso para atrelagem.

Pai: Fellini Interagro
Mãe: Carmelita Interagro
Pelagem: Baia
Nasc.: 13/dez/2017
REG: 8488-FN
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/lUkH3W5LcTo
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Lote 8 Opípara Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA OPÍPARA INTERAGRO

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Distinto (MAC)
Zebra (MAC)

Ofensor (MV)
Morgada (MAC)

Greta Interagro

Potra com potencial tanto reprodutivo quanto de sela, 
muito típica, bonita e com agradabilíssimo conjunto de 
formas, ótima estrutura e fortes membros. Mansa, possui 
andamentos atuais e desportivos, com destaque ao passo.

O pai, Zíngaro Interagro, é um garanhão preto com ex-
celente pedigree, de exuberante presença e excelente 
temperamento, qualidades que transmite à extensa 
maioria de seus 80 descendentes já nascidos até a ge-
ração P (2018), muitos deles premiados em Morfologia, 
Equitação de Trabalho e Adestramento Clássico.

A mãe, Greta Interagro, jovem matriz pedrês, é filha do 
consagrado garanhão Ofensor (MV), Campeão de Pro-
gênie no Brasil e em Portugal, com a  Morgada (MAC), 
égua aprovada com 77 pontos, importada da Coudelaria 
Coimbra, em Portugal.

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Greta Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 28/ago/2017
REG: 8466-FN
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/bYa6V46IiKc
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Lote 9 Organa Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA ORGANA INTERAGRO

Empreiteiro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Xantipe Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Rocinante Interagro
Otília Interagro

Xique-Xique (CI)
Eva do Mirante

Ofensor (MV)
Menina do Mirante 

Fortuna Interagro

Lindíssima potra baia, bem típica e bastante mansa, 
muito forte, tem ótima movimentação. Organa é irmã 
materna do Ministro Interagro, o potro mais valorizado 
do XIV Leilão de Potros Interagro em 2016.

O pai, Empreiteiro Interagro, belíssimo garanhão casta-
nho de excelente temperamento, é filho do Perdigueiro 
(MAC), de quem herda a linhagem Firme (SA) /Nilo (MV) 
/Novilheiro (MV). Pelo lado materno, Empreiteiro Inte-
ragro 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). 

Empreiteiro foi Vice-Campeão do Ranking Brasileiro de 
Equitação de Trabalho em 2015 na Série Cavalos No-
vos B e desde 2017 compete no Adestramento Clássico, 
atualmente em Small Tour.

A mãe, Fortuna Interagro, aprovada com 73,50 pontos, 
é filha do consagrado garanhão Ofensor (MV), Campeão 
de Progênie no Brasil e em Portugal com Menina do 
Mirante [por Xique-Xique (CI)], e Eva do Mirante, am-
bas matrizes prolíficas e de grande sucesso, com vasta 
descendência de ótima qualidade.

Pai: Empreiteiro Interagro
Mãe: Fortuna Interagro
Pelagem: Baia
Nasc.: 10/set/2017
REG: 8460 –FN 
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/cq_5rd2OoSk
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Lote 10 Odisseus II Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO ODISSEUS II INTERAGRO

Profano Interagro
Legendário do Mirante
Cigana III (MLC)

Novilheiro (MV)
Ulisseia (RC)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Maravilha (MV)
Odalisca (MMV)

Incrível (JNU)
Aguarela (JNU)

Tufão Interagro
Relíquia (JNU) 

Cyclope II Interagro

Potro castanho de boas formas, muito tranquilo e de 
fácil manejo, tem impressionante galope, bom trote e 
ótimo passo.

O pai, Profano Interagro, Medalha de Ouro em Exposi-
ções Internacionais em São Paulo em 1998 e 2000, ge-
rou outros filhos famosos, como os premiados Zizifo In-
teragro (Adestramento & Adestramento Paralímpico), 
Xaveco Interagro (Equitação de Trabalho no Brasil e nos 
EUA); Hectar Interagro, Zico Interagro, Zoilo Interagro e 
Zulu Interagro, todos com atuação destacada no Ades-
tramento Clássico; Francis Interagro, Estoico Interagro 

e Gótico Interagro na Equitação de Trabalho, os dois úl-
timos exportados para os EUA.

Sua mãe, Cyclope II Interagro, égua castanha de forte es-
trutura, é filha do saudoso Tufão Interagro, garanhão baio-
dourado de excelente temperamento e premiado no Ades-
tramento Clássico, que produziu filhos de ótimo caráter e 
funcionalidade. Cyclope II é filha da Relíquia (JNU), matriz 
castanha de criação Núncio com 73 pontos.

Pai: Profano Interagro
Mãe: Cyclope II Interagro
Pelagem: Castanha
Nasc.: 31/out/2017
REG: 7910 –MN 
Sexo: Macho

https://youtu.be/jIbOcZGpUss
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Lote 11 Odoacer Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO ODOACER INTERAGRO

Profano Interagro
Legendário do Mirante
Cigana III (MLC)

Novilheiro (MV)
Ulisseia (RC)

Gatão (JHC)
Capicua (MLC)

Maravilha (MV)
Odalisca (MMV)

Hábil (MV)
Flecha (MAC)

Nirvana Interagro
Nevada (MAC)

Geada Interagro

Potro bonito, típico, manso e com linda frente, muito 
redondo, indicando facilidade de reunião no futuro. Pe-
digree raro, portador das melhores e mais procuradas 
linhagens modernas da raça.

O pai, Profano Interagro, Medalha de Ouro em Exposi-
ções Internacionais em São Paulo em 1998 e 2000, ge-
rou outros filhos famosos, como os premiados Zizifo In-
teragro (Adestramento & Adestramento Paralímpico), 
Xaveco Interagro (Equitação de Trabalho no Brasil e nos 
EUA); Hectar Interagro, Zico Interagro, Zoilo Interagro e 
Zulu Interagro, todos com atuação destacada no Ades-
tramento Clássico; Francis Interagro, Estoico Interagro 
e Gótico Interagro na Equitação de Trabalho, os dois 
últimos exportados para os EUA; e Zizifo Interagro no 
Adestramento Paralímpico. 

A mãe, Geada Interagro, belíssima tordilha de excelente 
movimentação, vem produzindo animais muito típicos e 
de tipo esportivo. Geada é filha do multipremiado Nirva-
na Interagro e da Coimbra Nevada, mãe de talentosos e 
premiados Lusitanos como Triunfante Interagro, vendido 
para os EUA; Zeus Interagro, vendido no Leilão Coleção 
Interagro 2007;  Alba Interagro, Medalha de Ouro e Reser-
vada Grande Campeã Jovem da XXV Expo do PSL (2006); 
Caudilho Interagro, garanhão aprovado com 75 pontos e 
premiado no Adestramento Clássico; e Ditador Interagro, 
premiado em Morfologia e Equitação de Trabalho.

Pai: Profano Interagro
Mãe: Geada Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 15/out/2017
REG: 7896-MN 
Sexo: Macho

https://youtu.be/hyD4kPsS_tk
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Lote 12 Oliver Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO OLIVER INTERAGRO

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Dançarina II (RC)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Ofensor (MV)
Nevada (MAC)

Quixote Interagro
Xereta Interagro

Diva II Interagro

Potro manso e de bons andamentos, muito correto e 
bem-feito, com bom rim e boa garupa, harmônico e de 
bom tamanho. 

O pai, Zíngaro Interagro, garanhão preto de extrema be-
leza e docilidade, aprovado com 73,50 pontos, possui um 
excelente pedigree, onde se combinam de forma harmô-
nica os maiores nomes formadores da nossa linhagem, 
tais como: Xique-Xique (CI),  Yacht (SA), Firme (SA) e To-
leirona (MV), que fazem do Zíngaro Interagro um repro-
dutor universal, com contrapartida genética da mesma 
origem em todas as éguas Interagro que vier a cobrir. 
Zíngaro é irmão pleno dos premiados Bruxo Interagro e 
Escoteiro Interagro e da matriz Catimbeira Interagro.

A mãe, Diva II Interagro, aprovada com 74 pontos e uma 
das raras matrizes de pelagem isabel no plantel Inte-
ragro, é filha do Quixote Interagro, irmão paterno do 
Ofensor (MV), garanhão aprovado com 79 pontos que 
imprime muita qualidade na movimentação de sua pro-
le. Xereta Interagro, mãe da Diva, foi uma belíssima Vei-
ga pura filha do Ofensor (MV) e da Nevada (MAC), ten-
do produzido talentosos e premiados Lusitanos, como 
Alba Interagro Reservada, Grande Campeã Jovem da 
XXV Expo do PSL (2006); Caudilho Interagro, garanhão 
aprovado com 75 pontos e premiado no Adestramento 
Clássico, e Ditador Interagro, premiado em Morfologia 
e na Equitação de Trabalho, além das matrizes First 
Lady Interagro, Geada Interagro e Hipoteca Interagro.

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Diva II Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 08/set/2017
REG: 7894-MN 
Sexo: Macho

https://youtu.be/OrLAGF4CaJ8
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Lote 13 Opus Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO OPUS INTERAGRO

Destinado Interagro
Noblíssimo Interagro
Morgada (MAC)

Xique-Xique (CI)
Cigana III (MLC)

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Distinto (MAC)
Zebra (MAC)

Visqueiro (CI)
Orquesta (MV)

Perdigueiro (MAC)
Urzelina Interagro

Alfaia Interagro

Muito bem-feito, bonito e manso, pescoço alongado e 
correta movimentação com bom ritmo, boa suspensão 
e mecânica de posteriores.

O pai, Destinado Interagro, foi um garanhão de exce-
lentes andamentos, aprovado com 71 pontos. Filho 
da Morgada (MAC), importada da famosa Coudelaria 
Coimbra (MAC), e por sua vez filha do Distinto (MAC), 
Grande Campeão em Lisboa, produtor de grande e ex-
celente progênie no Brasil e em Portugal, Destinado é 
filho do notável Noblíssimo Interagro, de sangue 7/8 
Veiga e 1/8 Andrade, neto do fabuloso Xique-Xique (CI). 
Destinado produziu excelente progênie portadora das 
grandes qualidades de sua tão procurada linhagem, 
dentre eles Locrus e Lombardo Interagro, ambos pre-

miados no Adestramento Clássico, e Lord Interagro, 
garanhão aprovado recentemente e também premiado 
no Adestramento e incluído no plantel de reprodutores 
da Interagro.

A mãe, Alfaia Interagro, aprovada com 72,50 pontos, é 
dotada de forte estrutura que transmite aos seus pro-
dutos. Alfaia é filha do Perdigueiro (MAC) – de quem 
herdou a belíssima frente e correta movimentação – 
com a Urzelina Interagro, matriz de sangue preponde-
rantemente Veiga, filha da Orquesta (MV) por Danúbio 
III (MV), o pai do Quixote Interagro e do Ofensor (MV).

Pai: Destinado Interagro
Mãe: Alfaia Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 03/nov/2017
REG: 7927–MN 
Sexo: Macho

https://youtu.be/dUhPqqykdTA
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Lote 14 Orage Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO ORAGE INTERAGRO

Zíngaro Interagro
Perdigueiro (MAC)
Olímpia Interagro

Hábil (MV)
Fidalga (MAC)

Danúbio III (MV)
Tricana II (MV)

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Distinto (MAC)
Dior (MAC)

Ofensor (MV)
Mina (MAC)

Freda Interagro

Potro dócil, bonito, forte, bem estruturado e de mem-
bros sólidos, ótimo caráter, muito manso e de fácil ma-
nejo, andamentos corretos e bem ritmados. Pedigree 
raro, contendo as melhores e mais procuradas linha-
gens modernas do Lusitano.

O pai, Zíngaro Interagro, garanhão preto de extrema be-
leza e docilidade, aprovado com 73,50 pontos, possui um 
excelente pedigree, onde se combinam de forma harmô-
nica os maiores nomes formadores da nossa linhagem, 
tais como: Xique-Xique (CI),  Yacht (SA), Firme (SA) e To-
leirona (MV), que fazem do Zíngaro Interagro um repro-
dutor universal, com contrapartida genética da mesma 
origem em todas as éguas Interagro que vier a cobrir. 

Zíngaro é irmão pleno dos premiados Bruxo Interagro e 
Escoteiro Interagro e da matriz Catimbeira Interagro.

A mãe, Freda Interagro, reprodutora de linhagem 100% 
Veiga aprovada com 73,50 pontos, é filha do campeão 
de progênie no Brasil e em Portugal Ofensor (MV) com 
a Coimbra Mina, por Distinto (MAC) e Dior (MAC), am-
bos por Zangado (MAC), o que fez da Mina (MAC) uma 
matriz consanguínea de alto valor genético.

Pai: Zíngaro Interagro
Mãe: Freda Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 17/ago/2017
REG: 7902–MN 
Sexo: Macho

https://youtu.be/1two7o7U5_0
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Lote 15 Otomano Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO OTOMANO INTERAGRO

Divisadero Interagro
Tufão Interagro
Saranga (VAN)

Nicola (MAC)
Cyclope (SA)

Ofensor (MV)
Quinata Interagro

Dayak (VAN)
Obcecada (VAN)

Perdigueiro (MAC)
Lisboa (JNU)

Baldor Interagro
Altamira Interagro

Gueixa Interagro

Excelente temperamento, muito manso, bons anda-
mentos com boa liberdade de espáduas. Potro grande, 
muito correto e bem-feito.

O pai, Divisadero Interagro, garanhão alazão muito for-
te, de excelente temperamento e montabilidade, possui 
linhagem 1/3 Veiga e 3/4 Andrade. É filho da Saranga 
(VAN), de criação Vilhena de Andrade, importada já ido-
sa para compor o plantel de preservação da linhagem 
Andrade com o famoso Vidago (SA), duas vezes presen-
te na sua linha materna. Divisadero foi o Campeão do 
Ranking Brasileiro de Equitação de Trabalho em 2016 
(Categoria Intermediária) e Vice-Campeão no ano ante-
rior na Categoria Preliminar.

A mãe, Gueixa Interagro, jovem reprodutora aprovada 
com 77 pontos, incorporada ao plantel de matrizes In-
teragro em 2015, é filha da Altamira Interagro, matriz 
de linhagem 100% Veiga aprovada com 72,50 pontos, e 
do Baldor Interagro, garanhão com sólida carreira no 
Adestramento Clássico e produtor de animais premia-
dos nesta disciplina e na Equitação de Trabalho no Bra-
sil e no exterior, como Hadrian Interagro, Indus Intera-
gro, Hermus Interagro, Idálio Interagro, Linus Interagro 
e Herodotus Interagro.

Pai: Divisadero Interagro
Mãe: Gueixa Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 28/set/2017
REG: 7906-MN 
Sexo: Macho

https://youtu.be/8se_CGpFtRc
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Lote 16 - Cobertura Luca Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DO LUCA INTERAGRO

Viheste (AR)
Hircino (AR)
Quinjara (AR)

Cateto (AR)
De-Xelma (AR)

Gatão (JHC)
Capicua (MLC)

Jacaré II (AR)
He-Xaca (AR)

Yacht (SA)
Capicua (MLC)

Nirvana Interagro
Ordenada Interagro

Callas Interagro

Luca é um garanhão de tamanho acima da média, com 
físico e andamentos muito esportivos e grande ampli-
tude sem sair da tipicidade da raça.

Descende de animais de funcionalidade esportiva com-
provada, sendo filho e neto de garanhões que com-
petiram internacionalmente em nível Grande Prêmio, 
como Viheste (AR) e Nirvana Interagro.

Sua mãe, Callas Interagro, era uma matriz de 70 pontos 
filha do Nirvana Interagro com a Ordenada Interagro, que 
também produziu o Zepelim Interagro, de sólida carreira 
no Adestramento Clássico, e o Vereador Interagro, pre-
miado na Atrelagem.

Seu pai é o Viheste (AR), garanhão recomendado **** 
pela APSL que competiu internacionalmente em nível 
de Grande Prêmio.

PREMIAÇÃO
31/07/19 – 2º lugar Cavalos Novos 4 anos (6,74%) na 2ª etapa do 
Ranking Interno de Adestramento 2019 (Fazenda Interagro, Itapira, SP)
01/11/18 – 1º lugar Cavalos Novos 4 anos (8,20%) na 3ª etapa do 
Ranking Interno de Adestramento (Fazenda Interagro, Itapira, SP)
23/08/18 – 3º lugar Cavalos Novos 4 anos (7,36%) na 2ª etapa do 
Ranking Interno de Adestramento (Fazenda Interagro, Itapira, SP)
30/05/18 – 2º lugar Cavalos Novos 4 anos (7,64%) na 1ª etapa do 
Ranking Interno de Adestramento (Fazenda Interagro, Itapira, SP)
22/12/17 – 5º lugar Elementar (63,654%) na 4ª etapa do Ranking Inter-
no de Adestramento (Fazenda Interagro, Itapira, SP)

Pai: Viheste (AR)
Mãe: Callas Interagro
Pelagem: Castanha
Nasc.: 11/out/2014
Altura: 1,72 m/ 17.0 hh
REG: 6972-MN 
Sexo: Macho (garanhão 
aprovado pelo Stud Book 
com 68,25 pontos)

https://youtu.be/iPTdCggD7lY


XVIII LEILÃO DE POTROS INTERAGRO 31

Reserva F Pietá Interagro

CLIQUE PARA ASSISTIR AO
VÍDEO DA PIETÁ INTERAGRO

Hanibal Interagro
Legendário do Mirante
Berta Interagro

Novilheiro (MV)
Ulisseia (RC)

Ofensor (MV)
Sibila Interagro

Quixote Interagro
Ninfeta Interagro

Xique-Xique (CI)
Gavial (SA)

Bungo Interagro
Olímpia Interagro

Harpia Interagro

Potra mansa, bonita e altiva, Pietá é grande, bem angu-
lada e movimenta-se muito bem e com força. Trata-se, 
portanto, de um pedigree com os grandes responsáveis 
pela formação da linhagem Interagro, uma raridade, 
esta potra além das qualidades morfológicas oferece 
um excelente e rico pedigree, destacando-se destarte 
em qualquer plantel da raça.

O pai, Hanibal Interagro, garanhão imponente e de 
porte acima da média da raça, possui andamentos ele-
vados que transmite a seus filhos, além de muita ar-
rogância. Hanibal é o último filho nascido do saudoso 
Legendário do Mirante por Novilheiro (MV). A mãe do 
Hanibal, Berta Interagro, era filha da premiada Ninfeta 
Interagro por Xique-Xique (CI) com a Grande Campeã 
Internacional Kiwi do Mirante, filha do primeiro Grande 
Campeão criado pela Interagro, Apolo do Mirante.

A mãe, Harpia Interagro, filha do Bungo Interagro, gara-
nhão premiado no Adestramento Clássico e produtor de 

animais altamente funcionais, como Hamilcar Interagro 
(Morfologia e Adestramento), Hiero Interagro (Ades-
tramento) e Hobbit Interagro (Adestramento nos EUA). 
Harpia é filha da fenomenal e prolífica Olímpia Intera-
gro, Grande Campeã Nacional, Campeã Potra 2 anos e 
Reservada Grande Campeã Internacional da Exposição 
Internacional de São Paulo em 1997. Olímpia aposen-
tou-se da vida reprodutiva após 21 partos! Dentre os 
seus filhos mais conhecidos estão os garanhões Zín-
garo Interagro e Empreiteiro Interagro, além de Bruxo 
Interagro, Escoteiro Interagro e Feitor Interagro, todos 
eles premiados em Adestramento Clássico, Equitação 
de Trabalho e Morfologia. Quatro filhas da Olímpia per-
manecem no plantel Interagro: Acintosa Interagro por 
Quilate Interagro, Catimbeira Interagro por Perdigueiro 
(MAC), Gladys Interagro por Ofensor (MV) e a Harpia.

Pai: Hanibal Interagro
Mãe: Harpia Interagro
Pelagem: Tordilha
Nasc.: 11/nov/2018
REG: 8590-FN 
Sexo: Fêmea

https://youtu.be/G9G-b-sMuoY
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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 co-
nhecem (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 mo-
mento 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 SPC.  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 imediata-
mente 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 decor-
rer do leilão ou logo após, no escritório da Fazendas Interagro instalado no próprio recinto. 
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9) Todos os compradores que estiverem presentes no recinto do leilão assinarão também “CONTRA-
TO 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 corres-
pondentes 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 tran-
sações (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 responsabili-
dade do pagamento será por conta do vendedor. 

13) Os animais ficarão sob a guarda do vendedor até o momento em que sejam solicitados para em-
barque, 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 XVIII Leilão de Potros Interagro deverá ser feita até as 12h 
do dia 04/09/2019 (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 ven-
dedor e o leiloeiro de qualquer responsabilidade por acidentes que possam ocorrer durante a movi-
mentação e retirada dos animais adquiridos. 

16) Eventuais custos e multas decorrentes da permanência do animal no recinto fora do horário pre-
visto serão de exclusiva responsabilidade do comprador. 

17) O vendedor entregará cópia do Certificado de Registro. O registro original, bem como a transfe-
rência de propriedade, será feita ao comprador quando da liquidação total da transação. 

18) Considerando-se que os animais comercializados no XVIII 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 responsabilida-
de 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 cri-
tério 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 corre-
ções feitas pelo leiloeiro prevalecerão sobre as constantes do catálogo. Todas as informações cons-
tantes do catálogo são de responsabilidade do vendedor. 

24) A palavra do leiloeiro Carlos Eduardo Vaz de Almeida, credenciado pela Federação da Agricultura 
do Estado de São Paulo e pelo Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais sob nº 155, está credenciada 
a alterar ou complementar as condições que regem o presente. 
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REGRAS EXCLUSIVAS PARA VENDAS INTERNACIONAIS (ITENS 25 A 30)
25) Condições de pagamento: 50% (cinquenta por cento) do valor total do(s) animal(ais) arremata-
do(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) permanecerão na Fazenda Interagro, sob suas expensas, para 
aguardar liberação de embarque ao país de destino. Até 60 (sessenta) dias da data do leilão não ha-
verá 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 leiloei-
ra), 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 XVIII Leilão de Potros Interagro, indica-se a realiza-
ção de prévio cadastramento no https://www.eventbrite.com.br/e/xviii-leilao-de-potros-interagro-ti-
ckets-64739401292  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 co-
nhecem (Artigo 3º da Lei de introdução ao Código Civil). 

1) Os lances serão, obrigatoriamente, multiplicados por 24 (vezes) para estabelecer o preço final da 
cobertura à venda.  

2) Condições de pagamento:
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 31 de agosto de 2020. As reprodutoras 
deverão ser registradas na ABPSL, sendo que o proprietário do reprodutor ou responsável pelo sê-
men poderá, a seu critério, ampliar o prazo de uso da cobertura ou autorizar a padreação de repro-
dutoras de outras raças.
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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, 
assim como os dados 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 o acompanhamento reprodutivo de sua reprodutora.

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 re-
produtora, seguirem as exigências de registro da ABPSL referente a esses animais, estando todos os par-
ticipantes 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 cum-
pridos 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 sê-
men, 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 Fazendas 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, 31 de agosto de 2019



XVIII LEILÃO DE POTROS INTERAGRO 36


