




O Leilão Griffes Brasil, organizado e pensado com muito carinho, não é uma responsabilidade só de seus organizadores e vendedores, 

esse Leilão é um marco para a nossa raça, que busca, nesse momento, se consolidar como uma raça viável, uma raça que tem liquidez. 

Cônscios dessa necessidade, todos nós, que fazemos o Campolina, precisamos nos esforçar nessa marcha ininterrupta e desafiadora 

que é alargarmos nossas fronteiras. 

A nossa Associação já está fazendo a sua parte, no momento em que, além de organizar em parceria com o Campolina Pernambuco 

uma festa como a “Exposição Brasileira do Cavalo Campolina”, se dispõe a viabilizar a transmissão pela televisão, em cadeia nacional, 

do “Leilão da Brasileira”. Os criadores/vendedores, parceiros do Leilão, também estão dando sua contribuição, na medida em que 

ofertam exemplares de muita qualidade e expressão, matéria prima para quem quer começar, continuar e/ou melhorar seu plantel. 

E você? O que pode fazer para ajudar a Raça Campolina? Prestigiar o Leilão com a sua presença, ofertar lances, trazer interessados 

na Raça, é um grande começo. 

Com efeito, uma Raça grande e com liquidez é o sonho de todos nós e, pedindo licença ao poeta Carlos Pena Filho para alterar seu 

poema “Guia Prático da Cidade do Recife”, ousamos dizer que “é do sonho dos homens  que 
uma raça se inventa.”



Heros do Pantaleão

Carol de Nahey

Fera 
de Nahey Embrião

Campeão do Pantaleão  x  Aretuza do Pantaleão

Gas Cromo  x  Mucama da Sarriqueta

Vendedor: Haras Nahey

Uma das fêmeas de qualidade que compõe em 
condomínio os criatórios Nahey e Preto e Pampa. 

No ano de 2012, conquistou inúmeros 
Campeonatos de Raça e Marcha. 

Em seu sangue encontramos a presença do 
Heros do Pantaleão que garantiu a sua prole, andamento 

marchado de qualidade, encontramos ainda a força 
da tropa do “berço da raça”- GAS.
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Sarampo II do Camparal

Loucura do Camparal

Soberana do
Camparal

O.P. de Santa Rita  x  Ferrari do Camparal

Fantasma do Camparal  x  Naná da Filó

Vendedor: Haras Campanário

A melhor égua do ano de 2012, 
empresta suas qualidades para abrilhantar este Leilão, 

simplesmente um protótipo da raça, com a medida 
necessária de raça e marcha.

É pra quem almeja o topo máximo!

GRANDE CAMPEÃ NACIONAL DA RAÇA – 2012
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Nairobe Mandala

Indignada das Marias

Nairobe Mandala

Opção do Oratório

Thara MandalaUliana Mandala 
Horizonte do Campo  x  Agitada das Duas MariasHorizonte do Campo  x  Agitada das Duas Marias

Vaidoso do Angelim  x  Isis do OratórioAlbatroz do Oratório  x  Dany do Oratório

Essas onde foram encantaram 
a todos com seu andamento. 

É o molde do Campolina 
moderno, com expressão racial 
e muita marcha, tallhadas na 

genética de resultado do Grande 
Campeão Nacional - Nairobe 
Mandala. Em uma o encontro 

com a grande Opção do Oratório, matriz que dispensa 
apresentações. Em outra, o sangue Angelim da matriz 
de confiança Indignada das Marias. O Haras Mandala 
coloca à disposição do comprador qualquer um de seus 

garanhões, incluindo o Campeão Nacional Portinari 
Mandala para repetir a receita de sucesso do criatório. 

Opção ainda para livre acasalamento.

Vendedor: Haras Mandala

Lote Duplo
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04
Embrião

Santa Maria Invasor

Ciganinha da Guariba

Apolo de Pirassirica

Fantasia de La Rochelle

Dakota da GuaribaDádiva de Pirassirica
Duque do Solar  x  Santa Maria RumbaKamaro J.H.R.  x  Kiara de La Rochelle

Vigaro do Angelim  x  Tiêta da GuaribaZapêu do Angelim  x  Isca de São Tomé

Olha o time de pista que o 
Haras Anaiti está forjando! 

Um turma que só sabe 
marchar e tem muito mais. 
É só escolher um embrião 
de uma delas, garantia de 

andamento superior.

Vendedor: Haras Anaiti

Lote Duplo



Padrão J.H.R.

Desireé 5 Estrelas

Delícia 
Evebavi Guelber

05
O.P. de Santa Rita  x  Koréia J.H.R.

Tamoio do Porto Alegre  x  Assucena 5 Estrelas

Nasc.: 13/03/2003    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Janor Santana

Com o sangue do OP de Santa Rita – Grande Campeão 
Nacional e do Completo do Angelim, também Grande 

Campeão Nacional pela linha alta, e o sangue da famosa 
tropa “Porto Alegre”e do Narciso do Angelim – Grande 

Campeão Nacional pela linha baixa, esta fêmea vem pra 
abrilhantar o Leilão. 

Com parto previsto para Dezembro de 2013 do alazão 
amarilho – Momento do Rancho Sobrado.



Ouro do Pinval

Jasmina do Monte Real

Diana da 
Lagoa da Chave

   Desacato da Maravilha  x  Jura do Pinval

Geodo do Oratório  x  Quixaba J.H.R.

Nasc.: 10/11/2011    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Lagoa da Chave

Potra Jovem que vem da celebre produção do Grande 
Campeão Nacional – Ouro do Pinval, tem em suas veias 
a qualidade do Desacato e do O.P. de Santa Rita - dois 

ícones da raça. Em sua primeira participação nas pistas de 
julgamento foi laureada com um Campeonato, neste ano. 

Sua mãe tem o sangue de Geodo do Oratório e 
de Desacato da Maravilha.
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Grand Cru TOP

Catucha da Mima

Eos
do Preto e Pampa

Garol do Angelim  x  S.S.P.A. de Santa Rita

Iluminado do Oratório  x  Lydia da Maravilha

Nasc.: 03/02/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Mauro Arruda Filho

Jovem fêmea castanha de suma qualidade, tem em sua 
genética o campeoníssimo Grand Cru TOP, sangue dos 

Campeões Nacionais – Garol do Angelim e 
S.S.P.A. de Santa Rita. 

Pela sua linha maternal a Catucha da Mima que vai ao 
Iluminado do Oratório e a grande Lydia da Maravilha, 

a mesma que produziu o Olodum da Mima.
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Campanário TOP

Garoa TOP

Fada 
do Campanário

É TOP  x  Pintura de Santa Rita

Desacato da Maravilha  x  Deusa do Oratório

Nasc.: 30/12/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Campanário

Linda potra que encanta pelo seu tronco bastante 
extruturado e sua genetica, tem o É TOP – Grande 

Campeão Nacional, Pintura de Santa Rita, 
Desacato da Maravilha e outros importantíssimos. 

Jovem e com um futuro pela frente.
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Johnnie Walker TOP

Jamaica do L.P.D.

Figura 
do Campanário

É TOP  x  Figura TOP

Falcão da Lagoa Negra  x  Tigresa da Maravilha

Nasc.: 27/01/2011    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Campanário

Linda fêmea da geração 2011, tem em sua beleza
 a qualidade da expressão de Johnnie Walker TOP, 

descendente direto do produtor de Campeões Nacionais, 
É TOP – Grande Campeão Nacional. 

Sua mãe tem o sague da Lagoa Negra e do 
Desacato da Maravilha.
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Apolo da Mata Grande

Querência J.H.R.

Flecha 
do Campanário
Laurel dos Gaúchos  x  Barbacena da Quinta do Olival

Desacato da Maravilha  x  O.N.I. de Santa Rita

Nasc.: 06/03/2011    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras das Marias

“Apolo da Mata Grande” se consolida 
como um dos grandes marchadores da raça.

Foi inúmeras vezes Grande Marchador. 
Esta é uma das suas poucas filhas em Leilão, 

até porque quem tem não vende. 
Outra grande oportunidade!
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Uirapuru J da 3F

Catucha da Mima

Folia 
do Preto e Pampa

Astro do Elopamoj  x  Beleza do Sapecado

Iluminado do Oratório  x  Lydia da Maravilha

Nasc.: 07/09/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Mozart Escobar

Do acasalamento do Uirapuru J da 3F – Grande Campeão 
Nacional Pampa, com a magnífica Catucha da Mima, 

nasceu esta jovem fêmea de futuro e qualidades de raça e 
marcha. Certamente um animal superior que cabe a todos os 

criatórios da raça.
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Sansão do Casseribu

Ametista TOP

Grife J 2P

Hino do Casseribu  x  Nora do Casseribu

Garol do Angelim  x  Cachaça do Paiol Del Rey

Nasc.: 28/10/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras das Marias

Da pelagem lobuna e a qualidade vem 
da tropa Casseribú e TOP, tem a forte presença 

do sangue do Campeão Nacional de 
Progenie de Pai – Garol do Angelim.
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Uirapuru J da 3F

Serena dos Gaúchos

Honra 
do Preto e Pampa

Astro do Elopamoj  x  Beleza do Sapecado

Astro do Elopamoj  x  Jogada dos Gaúchos

Nasc.: 21/06/2012    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Nahey

Jovem da pelagem Preto e Pampa, 
esta fêmea celebra o acasalamento dos 

Campeões Nacionais – Uirapuru J da 3F com Serena dos 
Gaúchos, tendo herdado a nobreza e 

a história deste exemplares de qualidade. 
Inédita em pistas.
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Nilo do Oratório

Nina do Casseribu

Hora 
do Boomerang

Iluminado do Oratório  x  Imagem do Oratório

Hino do Casseribu  x  Harmoniosa do Casseribu

Nasc.: 17/12/2008    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Boomerang

Jovem filha do Grande Campeão Nacional Jovem da Raça – 
Nilo do Oratório, portanto irmã da Grande Campeã Nacional 

– Raiz do Oratório, esta fêmea de futuro também tem em 
suas veias o Garol do Angelim, a Grande Campeã Nacional 
– Ousada do Porto Alegre  e o Gás Dengoso. Portanto um 

exemplar nobre pela qualidade de seus ancestrais.
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Neruda do Chiribiribinha

Guria da Hibipeba

Imperatriz 
de Luanda

O.P. de Santa Rita  x  Promessa de Santa Rita

Geodo do Oratório  x  Cobiça do Oratório

Nasc.: 01/08/2011    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Luanda

Do encontro de Campeões Nacionais este potro é 
um dos pontos altos do Leilão. 

Seu pai o “cavalo rei”- Neruda do Chiribiribinha, o mesmo 
que dentre outros gerou o Grande Campeão Nacional de 2012 

– Volpi do Chiribiribinha. Sua mãe “Tri Campeã Nacional”, 
tem a qualidade do extraordinário – Geodo do Oratório.
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Diamante do Oratório

Ágata do Oratório

Impetuosa 
do Oratório

J.K. do Angelim  x  Lambreta do Angelim

Gas Dengoso  x  Mina da Nobreza

Nasc.: 22/08/1997    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras das Marias

A qualidade em todos os poros… Explosão total!
Da herança do sangue do Gás Dengoso – Campeão Nacional 
de Progênie de Pai, tem sua prole super atestada com vários 

produtos registrados. Cartier do Rode, Naomy Mandala, 
Raissa Mandala, dentre outros.

Doadora diferenciada.
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Falcão da Lagoa Negra

Safira do H.R.

Judia 
do H.R.

Segredo da Lagoa Negra  x  Lindóia de H.E.

Albatroz do Oratório  x  Alteza do Matipó

Nasc.: 11/04/2007    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras L. C. Lins

Linda égua preto pampa que traz o sangue do Falcão da 
Lagoa Negra pela linha alta. 

Sua mãe “Campeã Nacional”- Safira do H.R. é filha direta do 
Campeão Nacional de Progênie de Pai 2007 – Albatroz de 
Oratório. Várias vezes premiada em pistas de julgamento.
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Geodo do Oratório

Dureza do Angelim

Karlota 
do Monte Real

Albatroz do Oratório  x  Pintura de Santa Rita

Gas Dengoso  x  Relva do Angelim

Nasc.: 02/01/2007    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Lagoa da Chave

Do acasalamento do cavalo 100% - Geodo do Oratório 
numa base Angelim. 

Já sagrou-se Campeã Nordestina em 2009.

Segue com prenhez confirmada de Litrão do Monte 
Real – um dos promissores cavalos da raça.
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Guardião das Aroeiras

Esmeralda de Itatinga

Lídia
das Aroeiras

Desacato da Maravilha  x  Odalisca do Angelim

Faraó do Rancho 70  x  Princesa de Itatinga

Nasc.: 03/03/1994    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Oratório

Filha do Grande Campeão Nacional – Guardião das Aroeiras 
que vai ao Desacato da Maravilha e ao Gás Dengoso, esta 

alazã de sangue nobre ainda tem o sangue do famoso e 
também Grande Campeão Nacional – Frevo de Sans Souci, 

portanto sangue do Júpiter de Passa Tempo, 
pela linha alta e baixa.
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Lote Surpresa
FilhaGavião do Barulho

Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras do Barulho

Ainda estamos na dúvida. 
O criatório do Barulho abre mão de potras filhas do 

fenomenal Gavião do Barulho:
duas vão subir no palco, uma pode ser sua!
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Induto de São Judas

Encantada do RM

Magia 
do RM

Iluminado de Alfenas  x  Descoberta de Sans Souci

Gaúcho dos Gaúchos  x  Bárbara da Senzala

Nasc.: 08/11/2011    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras RM

A tropa RM de Beto Mascarenhas sempre acretidou em 
animais de qualidade de Marcha, por isto ele usou o 

extraordinário Induto de São Judas… sangue de Campeões 
Nacionais de Marcha – Iluminado de Alfenas e 

Descoberta de Sans Souci. 
Olha o resultado. 

Uma potra que cabe em qualquer plantel!
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Destemido do Boomerang

Huma TOP

Miss Huma 
do Boomerang

Iluminado de Alfenas  x  Baronesa da Hibipeba

O.P. de Santa Rita  x  NAR de Santa Rita

Nasc.: 02/01/2012    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Boomerang

Qualidade nesta potra que tem em suas veias várias e 
importântes correntes da raça Campolina, seu pai, de 
produção promissora , vai diretamente ao sangue do 

Iluminado de Alfenas. 
Sua linha maternal, extramamente interessante, 

tem o O.P. numa irmã própria.
Realmente sangue da nobresa.
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Esteio da Hibipeba

Xarada da Maravilha

Esteio da Hibipeba

Xereta da Maravilha

Pernambuco IaraPernambuco  Isolda 
J.E. da Lagoa Negra  x  Andorinha CataguáJ.E. da Lagoa Negra  x  Andorinha Cataguá

Desacato da Maravilha  x  Pirraça G.P.Desacato da Maravilha  x  Loanda do Varjão

Nasc.: 22/11/2011    •    Sexo: FêmeaNasc.: 01/11/2011    •    Sexo: Fêmea

Foi difícil…
Retirar uma potra do 

Esteio da Hibipeba e da 
prateleira superior do Haras 

Pernambuco.
Só leva uma, é pra escolher!
A base das duas é igual – o 
sangue do Octa Campeão 

Nacional de Progênie de Pai – 
Desacato da Maravilha.

Vendedor:

Haras Pernambuco

Lote Duplo



Crivo de Santa Rita

Ipoteca de Sans Souci

Promessa II 
de Sans Souci

O.P. de Santa Rita  x  S.S.V.A. de Santa Rita

Duelo de Sans Souci  x  Virtude de Sans Souci

Nasc.: 24/09/2008    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Boomerang

Tem em sua grife uma história, tem a marca vitóriosa do 
criatório de Roberto Ribeiro Cantelmo, que gerou inúmeros 

Campeões Nacionais. Em seu sangue o R.R.D. de Santa 
Rita, o Licor do Angelim, o Rex de Sans Souci e o Cassino da 

Palmeira, todos fundamentais para a raça Campolina. 
Realmente, mais um brilho de qualidade!
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Laio da Maravilha

Kate da Maravilha

Rumba 
da Maravilha

Desacato da Maravilha  x  Gisele do Porto Alegre

Desacato da Maravilha  x  Espadilha da Maravilha

Nasc.: 19/02/1998    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Oratório

Esta sim é uma representante do celebre trabalho do 
Desacato da Maravilha, 

já que é sua neta pelas duas correntes.
Encontramos ainda a fenomenal – Gisele do Porto Alegre, 

que vai diretamente ao Gás Radar.
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Astro do Elopamoj

Jogada dos Gaúchos

Serena 
dos Gaúchos

Arauto da Lagoa Negra  x  Cabrocha do Sapecado

Garol do Angelim  x  Escrava dos Gaúchos

Nasc.: 27/12/2004    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Preto e Pampa

Por duas vezes Campeã Nacional Campolina Pampa e 
mais de vinte vezes Campeã de Raça e Marcha em outras 

Exposições importantes, esta fêmea tem destacada produção 
dentro da história do Haras Preto e Pampa, com mais de 12 

produtos registrados no stud book da ABCCC. 
Em seu sangue encontramos o Campeão Nacional Progênie 

de Pai – Garol do Angelim e o Arauto da Lagoa Negra.
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Rambo do M.M.

Pérola do M.M.

SG 
Babilônia

Iluminado de Alfenas  x  Iansã do M.M.

Navajo de Santa Anna  x  Hera do M.M.

Nasc.: 13/10/2007    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Ronnie Preues Duarte

Uma das doadoras pampa mais cobiçadas da raça 
Campolina, apresentando equilíbrio corpóreo e 

um extraordinário diagrama de marcha.
Tem em seu sangue a qualidade do Rambo do MM que vai 
ao magnífico – Iluminado de Alfenas e Nero de Sans Souci, 

ambos Campeões Nacionais de Marcha e Raça. 
No Haras Preto e Pampa deixa produtos com destaque para 

uma filha com o Gavião do Barulho.
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Legionário de Alfenas 

Madonna de Atibainha

Taina do 
Rancho do Sobrado

Júpiter de Passa Tempo  x  Frísia de Alfenas

Gaúcho dos Gaúchos  x  Imperatriz da Inglaterra

Nasc.: 22/10/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Janor Santana

Linda e jovem fêmea baia clara, que permite a qualidade do 
sangue do Grande Campeão Nacional – Júpiter de Passa Tem-

po pela sua linha paterna. Sua mãe, uma das mais bonitas 
fêmeas da pelagem alazã amarilha, vem com o sangue do 

Hexa Campeão Nacional – Gaúcho dos Gaúchos. 

Se tudo isto não bastasse, ela vem com prenhez do 
Campeão Nacional de Raça e Marcha – Destaque da 

Raça, com parto para Nov/2013.
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Júpiter do H.R.  

Rainha do L.P.D.

Taja 
do Pinval

Design da Hibipeba  x  Agitada das Duas Marias

O.P. de Santa Rita  x  História da Maravilha

Nasc.: 05/10/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Pinval

Filha do campeoníssimo Júpiter do H.R., que é irmão próprio 
dos Campeões Nacionais – Portinari Mandala e Dimitri de 

Luanda, tendo o sangue da fantástica – Agitada das Marias. 
Pela linha materna sua mãe é Tri Campeã Nacional e já 

produziu dentre outro do também Tri Campeão Nacional – 
Giron da Hibipeba.

Tem grife, tem marca e qualidade vitoriosa!
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Monarca da Capela 

Herança da Capela

Tâmara 
daCapela

Desacato da Maravilha  x  Fantasia da Capela

Gavião de Sans Souci  x  L.S.D. Índia

Nasc.: 19/11/1999    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Oratório

Mais uma da cobiçada pelage Negra, tem em suas veias a 
qualidade do Desacato da Maravilha e do Júpiter de Passa 

Tempo, além do Grande Campeão Nacional – Gavião de Sans 
Souci e da famosa matrelínea L.S.D. India, a mesma que 

gerou a Estrela do Oratório.
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Monarca da Capela

Pantera da Capela

Tigresa 
da Capela

Desacato da Maravilha  x  Fantasia da Capela

N.F. de Santa Rita  x  Feiticeira da Capela

Nasc.: 31/12/1999    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Oratório

Negra com a tradição da tropa “Capela”, tem em seu pedigree 
a força do sangue de Desacato da Maravilha – Octa Campeão 
Nacional de Progênie de Pai e os renomados NF de Santa Rita 

e Gás Garbo pela linha baixa.
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Ouro do Pinval 

Jura do Pinval

Tradição 
do Pinval

Desacato da Maravilha  x  Jura do Pinval

O.P. de Santa Rita  x  Santa Maria Paisagem

Nasc.: 10/08/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Pinval

Acasalamento acumulativo de Ouro do Pinval, Grande 
Campeão Nacional Jovem, com a sua mãe, 

portanto somando qualidades. 
Em seu sangue o também expressivo sangue do 

acasalamento clássico do Desacato da Maravilha e  
O.P. de Santa Rita, dois ícones da raça.
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Nairobe Mandala

Ohana Mandala

Una 
Mandala

Horizonte do Campo  x  Agitada das Duas Marias

Horizonte do Campo  x  Agitada das Duas Marias

Nasc.: 16/12/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Mandala

Quem não conhece o Bi-Campeão Nacional de Marcha e 
Grande Campeão Nacional - Nairobe Mandala? 

Quem não quer essa genética de resultado? 
Essa potra especial carrega duas vezes esse sangue, pois é 
filha de Nairobe em sua irmã própria, a linda Res. Campeã 

Nacional - Ohana Mandala. É a essência da seleção de 
30 anos do Mandala, resumida nessa fêmea marchadora, 

expressiva e de muito sangue. Quem levar sai com uma potra 
de pista e futura doadora de consistência. 

Puro desprendimento da família Mandala para 
abrilhantar esse leilão.
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Pavão do Jaicurê

Revista 4 Pathas

Veruska 
do Jaicurê
Falcão da Lagoa Negra  x  Fantástica do Solar da Lagoa

Isto É da Lagoa Negra  x  Conquista do Arião

Nasc.: 12/10/2009    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Jaicurê

Fizemos uma viagem a Carlos Chagas/MG e vimos a 
produção do Pavão do Jaicurê, qual já tinhamos mostrado 

a qualidade com o Campeão Nacional – Apache J.H.R.. 
Gostamos muito de toda a tropa do Pavão, principalmente 

pela  qualidade de movimentação avante. 
Esta, certamente, é a marca de um cavalo 

que vai dar o que falar.
Aposte e ganhe!
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Nero de Sans Souci

Nevada do Humaitá

Herdeiro de Sans Souci  x  Juçanã do Angelim

Gas Garbo  x  El Serenata

Nasc.: 18/11/1993    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Oratório

Da fenomenal produção do Grande Campeão Nacional – 
Nero de Sans Souci, encontramos esta fêmea da pelagem 

baio claro, pela sua linha maternal o sangue cobiçado do Gás 
Garbo, sangue do berço
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Xeque Mate J.H.R.

 Rosalina do Jaicurê

Supremo J.H.R.  x  Melissa da Maravilha

Paraíso da Castanheira  x  Legenda do Pombal

Nasc.: 25/10/2009    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Jaicurê

Filha da doadora de embriões Rosalina do Jaicurê (Paraíso da 
Castanheira, Zaire da Castanheira e Lux da lagoa Negra). 

O Haras Jaicurê deixa na fazenda 3 irmãos inteiros e 4 
embriões implantados,de irmãos inteiros, prova nítida da 

qualidade e da responsabilidade desta potra, que era reserva.
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Xeque Mate J.H.R. 

Orla do Jaicurê

Xispa 
do Jaicurê

Supremo J.H.R.  x  Melissa da Maravilha

Kadete J.H.R.  x  Garanhuns da Figueira

Nasc.: 15/01/2010    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras Jaicurê

Res. Campeã Potra Maior - Governador Valadares/MG 2012.
Em sua genética tem a marca do Supremo J.H.R. e 

da Melissa da Maravilha, portanto O.P. e Desacato. S
ua mãe tem o Campeão Nacional – Kadete J.H.R., 
filho do Completo do Angelim, encontramos ainda 

o sangue do Solar, pelo Campeão Nacional, 
Juazeiro do Solar, sangue do famoso Gás Sucesso.
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Prelúdio da Fronteira 

Tabatinga da Fronteira

Zíngara 
da Fronteira

Miraí de Cassorotiba  x  Ohana de Cassorotiba

Zambo de Sans Souci  x  Ópera da Fronteira

Nasc.: 05/03/2005    •    Sexo: Fêmea

Vendedor: Haras L. C. Lins

Todos conhecem a qualidade da tropa da fronteira, todos 
conhecem a BI GRANDE CAMPEÃ NACIONAL – Vitória da 

Fronteira, irmã de Zingara.
Premiada em pistas e entra como um dos

 grandes destaques do Leilão.
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Bruto da Raça

Arribaçã da Raça

Dante 
da Nova Terra

Geodo do Oratório  x  Viação de Sans Souci

Kamaro J.H.R.  x  Nicol de Reilloc

Nasc.: 25/08/2010    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Nova Terra

Dante é um potro de apenas 31 meses (durante o leilão) 
que vem abrilhantar o nome Nova Terra. 

Potro que mostra na sela todo potencial de 
marcha que seu sangue lhe transmitiu, seu pai o grande 

raçador, Bruto da Raça, que morreu precocemente. 
Sua mãe filha do Grande raçador Kamaro J.H.R. em égua 

Reilloc, foi diversas vezes grande campeã da raça.
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Lanceiro da Conceição 

Agitada das Duas Marias

Don 
J.H.R.

Desacato da Maravilha  x  S.S.P.A. de Santa Rita

Iluminado de Alfenas  x  Zuraia do Angelim

Nasc.: 06/09/2010    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras J.H.R.

Do encontro de dois monstros sagrados da raça – Lanceiro 
da Conceição e da magnifica – Agitada das Marias, força de 

Júpter de Passa Tempo em todos os seus lados. 
Jovem para iniciar doma.
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Quentão do Malac 

Escala da Serra da Campina

Etóo 
do Preto e Pampa

J.E. da Lagoa Negra  x  Luana do Malac

Comando da Serrra da Campina  x  Monalisa da Serra da Campina

Nasc.: 10/06/2010    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Preto e Pampa

Jovem macho pampa, 
super premiado em pistas de julgamento.

Tem um diagrama de marcha moderno, em suas veias a 
presença do Quentão do Malac, o mesmo que produziu a 

doadora – Xuá do Malac, do Haras TOP. 
Sua linha materna tem a presença do Farol da Castanheira, 

que tem sangue Gás.
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Ícaro do Egito

Hóstia TOP

Expoente 
DMB

Desacato da Maravilha  x  Herança da Maravilha

O.P. de Santa Rita  x  Deusa do Oratório

Nasc.: 01/12/2009    •    Sexo: Macho

Vendedor: Janor Santana

Da linda pelagem baio claro este jovem macho tem a 
qualidade que andamento de excelência, em seu sangue o 

Desacato da Maravilha, O.P. de Santa Rita e 
outros da história da raça.
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Uirapuru J da 3F

 Serena dos Gaúchos

Freud
do Preto e Pampa

Astro do Elopamoj  x  Beleza do Sapecado

Astro do Elopamoj  x  Jogada dos Gaúchos

Nasc.: 26/02/2011    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Lagoa da Chave

Lindo potro, perto de iniciar sua doma.
De uma linda pelagem – Pampa de Alazão. 

É filho de dois Campeões Nacional – Uirapuru J da 3F – 
Grande Campeão Nacional, atualmente no Haras Topogigio e 

a Mega Campeã Serena dos Gaúchos.
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Príncipe do Casseribu

 Ribalta do Casseribu

Happy Hour 
do Boomerang

Hino do Casseribu  x  Ida do Casseribu

Geodo do Oratório  x  Noruega do Casseribu

Nasc.: 19/10/2008    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Boomerang

Res.Campeão Nacional, um verdadeiro papa títulos com 
Campeonatos e Grandes Campeonatos 

em várias exposições de destaque.
Lindo por natureza iniciando seus trabalhos na reprodução, 

ele é filho direto de uma das melhores fêmeas de todos 
os tempos na raça – “Grande Campeã Nacional”- Ribalta 

do Casseribú, seu pai o formador de plantel – Príncipe 
do Casseribú. Certamente um jovem reprodutor que irá 

contribuir com qualidade para qualquer plantel.
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Destemido do Boomerang 

 Assíria do Bom Pensamento

Lucatelli 
do Boomerang

Iluminado de Alfenas  x  Baronesa da Hibipeba

O.P. de Santa Rita  x  Lenda do Itamaraty

Nasc.: 04/11/2011    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Boomerang

Lindo potro e jovem da geração 2011, 
tem na qualidade de seu sangue o “imbatível”:

O.P. de Santa Rita e o sangue cobiçado do também Grande 
Campeão Nacional e Campeão Nacional de Marcha – 

Iluminado de Alfenas.
Um Show de qualidade!
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J.E. da Lagoa Negra

 Quadra da Maravilha

Noturno 
D ´Tal

Falcão da Lagoa Negra  x  Andorra da Lagoa Negra

Desacato da Maravilha  x  Santa Maria Infância

Nasc.: 27/12/2001    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Mandala

Campeão Nacional de Marcha Picada 2011 e um dos mais 
belos e cobiçados garanhões negros da raça. 

Serviu durante anos às cavalgadas e à criteriosa seleção 
do Haras Mandala, deixando uma reserva genética 

importantíssima. Já teve duas filhas comercializadas como 
destaque em edições do Leilão Renovação. 

Sua genética remonta a pilares do Campolina de pelagem 
exótica, sendo seu pai um dos mais expressivos garanhões 

pampas, e sua mãe a mesma que gerou a Campeoníssima de 
Raça e Marcha - Ki-Bonita do Barulho. 

Um lote de encher os olhos!

46
50%



Ícaro do Egito

Iris do Atalho

Predileto 
do Egito

Desacato da Maravilha  x  Herança da Maravilha

J.E. da Lagoa Negra  x  Penélope da Lagoa Negra

Nasc.: 04/10/2010    •    Sexo: Macho

Vendedor: Janor Santana

Jovem macho da linda pelagem preto pampa, que celebra o 
encontro do Octa Campeão Nacional de Progênie de Pai – 

Desacato da Maravilha com a lendária tropa “Lagoa Negra”, 
de onde ele herdou a pelagem.
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Pecado do Angelim

Tulipa de Santa Rita

Resumo 
do Angelim

Ogum do Angelim  x  Benta do Angelim

P.V. de Santa Rita  x  P.A.S. de Santa Rita

Nasc.: 29/10/2010    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Angelim

Potro de Linhagem, 
já em inicio de trabalho de doma e reprodução.

Tem em sua história a mesma origem dos Grandes Campeões 
Nacionais da Raça – OGUM, LICOR, NARCISO, JK, 

COMPLETO e outros com a grife “Angelim” que além destes 
gerou uma serie de fêmeas que contribuíram de maneira 

definitiva pra forjar o Campolina Moderno.
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Grand Cru TOP

 Prata Viva da Lagoa Negra

Diamante 
do Preto e Pampa

Garol do Angelim  x  S.S.P.A. de Santa Rita

Isto É da Lagoa Negra  x  Candelária da Lagoa Negra

Nasc.: 07/01/2009    •    Sexo: Macho

Vendedor: Haras Preto e Pampa

A qualidade da beleza de possuir um 
cavalo de sela castrado da linda pelagem Pampa.

Lazer e bons fluidos.
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Gaúcho dos Gaúchos

Completa do RM

Zafir 
Zuretta

O.P. de Santa Rita  x  Galáxia dos Gaúchos

Cadoro do Angelim  x  Bárbara da Senzala

Nasc.: 29/04/2009    •    Sexo: Castrado

Vendedor: Haras Preto e Pampa

Lindo cavalo castrado da pelagem alazã amarilha.
Tem o andamento MARCHA PICADA, 

ideal para o lazer e cavalgada.
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LeilãoGiffes   Brasil
08 de março – 2013 – 20h – Sexta 
Parque de Exposições do Cordeiro - Recife/PE

Programação
Sexta 08 – 11h : Apresentação dos Animais – Pista Principal
Sexta 08 – 19h : Apresentação dos Animais – Prédio da Ass. Nordestina dos Criadores.
Sexta 08 – 20h : Leilão

Informações 
Ademar Rigueira (81) 9971.0777
Romero Leite (81) 9111.6263
Alexandre Rêgo Barros (81) 9984.4062
Marco Livrão (31) 2555.8900 / 9449.3919
Teófilo Soares: (31) 9691.5876

Transmissão

Durante a Exposição Brasileira do Cavalo Campolina
De 06 a 10 de março
Parque de Exposições do Cordeiro.

Pré – Lance

www.leiloeira.com.br
Fim do Pré lance dia 08 as 12h.

Leiloeira

www.agresteleiloes.com.br
(82) 3036.7070

Leiloeiro
Rodrigo Costa

Agência

cheiodeideias.com.br
(31) 2555.8900

Assessoria & Realização

(31) 9449.3919

Fotos
Ana Clark
Flávio Duarte
Marcela Marques
Marco Livrão
Nilo Coimbra
Pedrão
Pedro Viotti
Ricardo Caballar
Roberto Pinheiro
Sidney Araújo



REGULAMENTO  •   LEILÃO GRIFES CAMPOLINA BRASIL 2013
Art. 1º - O LEILÃO GRIFES CAMPOLINA BRASIL 2013 será realizado no dia 08 de março de 2013 (sexta-feira), no PQ. DE EXPOSIÇÕES DO 
CORDEIRO, RECIFE-PE, com início previsto para as 19:00hr. 
Art. 2º - Todos os participantes deste leilão obrigam-se de forma definitiva acatar as disposições deste regulamento, não podendo se recusar a 
aceitá-lo alegando que não o conhece (art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil).
Art. 3º - As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Comprador recusar o animal ou solicitar redução do preço.
Art. 4º - Ao Vendedor compete:
a) Providenciar, às suas expensas, a colocação do animal no PQ. DE EXPOSIÇÕES DO CORDEIRO, em RECIFE-PE, no dia 07 de março de 2013 
(quinta-feira), às 08:00hs, acompanhado de seu tratador, que deverá levar todo equipamento e alimentação;
b) Entregar os exames solicitados, bem como cópia do Certificado de Registro do animal, no escritório da AGRESTE LEILÕES.
c) Comissão de 7% (sete por cento) sobre o valor total do lote apregoado mais taxa de inscrição no valor R$ 1.000,00 (Hum mil reais), em caso de 
defesa, o vendedor pagará também comissão de comprador de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do animal no leilão;
d) Manter o animal vendido sob sua guarda e trato até entrega do animal ao comprador, que deverá retirá-lo até às 12:00hs do dia  09 de março 
de 2013 (sábado), entretanto, uma vez batido o martelo o animal estará por conta e risco do Comprador;
e) Após o pagamento integral do preço do animal arrematado, entregar ao Comprador a Guia de Transferência de Propriedade endossada, bem 
como devolver a Nota Promissória Única;
Art. 5º - Os animais a serem licitados estarão à disposição dos interessados para vistoria a partir do dia 07 de março de 2013 (quinta-feira) no PQ. 
DE EXPOSIÇÕES DO CORDEIRO, em RECIFE-PE.
 Art. 6º - Os interessados deverão proceder com antecedência compatível, à vistoria dos animais, inclusive com profissional de sua confiança, 
pois uma vez na pista, a distância impede a verificação de certas minúcias, e, portanto, reclamações posteriores desta natureza não serão aceitas.
§ 1º – Ao Comprador de animal prenhe, será permitida até 24hs após o leilão, e antes da retirada do animal do local do evento, trazer veterinário 
de sua confiança para a constatação da prenhez do animal adquirido, cessando a partir daí qualquer responsabilidade do Vendedor.
§ 2º - Caso o Comprador não realize nas condições indicadas no § 1º supra a constatação da prenhez do animal adquirido, esta será presumida.
Art. 7º - As condições de pagamento do leilão serão as seguintes:
a) O total da venda será o valor do lance multiplicado pelo numero de animais, vezes 62 (sessenta e duas) parcelas;
b) O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 2+2+2+2+2+40+2+2+2+2+2+2.  
Art. 8º - O Comprador, após a batida do martelo, estará obrigado a firmar a Nota de Leilão vinculada ao Contrato de Compra e Venda, Nota 
Promissória Única no valor total do animal adquirido, assinando-a, bem como Nota Promissória relativa ao pagamento da Comissão, emitidas 
logo após cada arrematação.
Parágrafo Único – As referidas Notas Promissórias serão devolvidas:
a) A Nota Promissória Única no valor total do animal adquirido quando do acerto final do negócio;
b) A Nota Promissória da comissão quando do acerto da mesma junto a AGRESTE LEILÕES.
Art. 9º - Ao Comprador compete:
a) Cadastrar-se junto a AGRESTE LEILÕES fornecendo todos os dados necessários para a sua identificação, antecipadamente ao Leilão, além 
de referências pessoais e bancárias;
b) Efetuar o pagamento do animal arrematado durante, após o final do leilão ou no dia seguinte, no local do leilão, até às 12:00hs do dia 09 de 
março de 2013.
c) O COMPRADOR pagará 8% (oito por cento) de comissão sobre o valor total do animal arrematado.
d) Retirar o animal arrematado até às 12:00hs do dia 09 de março de 2013, correndo por sua conta e risco as providências desta retirada, 
transporte e despesas eventuais. Após esta data será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) por dia e por animal, além do frete de retorno 
ao local de origem;
e) Pagar junto a respectiva associação a taxa de transferência da propriedade após a liquidação do preço total do animal.
Art. 10º - Os animais somente serão liberados após a análise e aprovação do cadastro referido na alínea “a” do art. 9O  supra; em havendo 
restrições à venda será cancelada.

Parágrafo Único – Havendo restrições no cadastro do Comprador este será analisado pelo Vendedor, a quem compete, por liberalidade, convalidar 
ou não a venda, assumindo todas as conseqüências oriundas deste ato.
Art. 11º - O Vendedor poderá solicitar AVALISTA do seu conhecimento na Nota Promissória Única, desde que manifeste formalmente esta 
exigência no escritório da AGRESTE LEILÕES instalado no local antes do acerto de contas pelo Comprador. Nas vendas a prazo o Comprador 
dará ao Vendedor o penhor pecuniário do animal adquirido, ficando como fiel depositário do mesmo até final liquidação total da dívida.
Art. 12º - O animal arrematado será entregue ao Comprador mediante Termo de Liberação, por escrito, da AGRESTE LEILÕES, cuja autorização 
se dará imediatamente após o acerto de contas (regularização da compra).
Art. 13º - Para o recebimento das parcelas em aberto, oriunda da comercialização do animal, deverá o Vendedor utilizar a forma de cobrança que 
melhor lhe convier, conforme vencimento e valores constantes na Nota de Leilão, assinada pelo Comprador.
Art. 14º - O Comprador que não se encontrar presente e que efetuar a aquisição através do sistema via telefone DECLARA ter conhecimento da 
Nota de Leilão com o Contrato de Compra e Venda a ele vinculado e do regulamento deste leilão e receberá a documentação para ser assinada e 
devolvida. Entretanto o animal só será liberado após a assinatura na Nota de Leilão e o pagamento da entrada e da comissão.
Art. 15º - A falta de pagamento de qualquer uma das parcelas pactuadas no Contrato de Compra e Venda, implicará no vencimento e exigibilidade 
da dívida por inteiro, independentemente de Notificação ou Aviso nos termos do Contrato de Compra e Venda com reserva de domínio vinculado 
a Nota de Leilão.
Art. 16º - O Vendedor, os organizadores do leilão e a AGRESTE LEILÕES não se responsabilizarão por quaisquer alterações no estado do animal 
após a arrematação.
Art. 17º - O leilão realizar-se-á publicamente por Leiloeiro Rural filiado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, sendo sua palavra credenciada 
a alterar e complementar estas normas, bem como as informações constantes do catálogo.
§ 1º - O Leiloeiro estabelecerá a seu exclusivo critério, o lance mínimo e a variação do montante de cada lance.
§ 2º - Caberá ao Leiloeiro esclarecer eventuais dúvidas e estabelecer normas para os casos omissos.
§ 3º - O Leiloeiro não aceitará lances dados por pessoas que a seu critério exclusivo julgar não capacitada.
Art. 18º - Todos os dados fornecidos e constantes no catálogo são de responsabilidade do Vendedor e/ou sua Assessoria.
Parágrafo Único – Eventuais erros ou omissões serão corrigidos pelo Leiloeiro e prevalecerão sobre o catálogo.
Art. 19º - Fica estabelecido que o proprietário (Vendedor/Comprador) assumirá inteira e exclusiva responsabilidade em face de eventuais danos 
de natureza patrimonial ou pessoal que possam vir a ocorrer a seus apresentadores, treinadores, tratadores e outros funcionários, bem como 
àqueles que seu animal possa vir a causar a terceiros, isentado, expressamente, os organizadores do Leilão e a AGRESTE LEILÕES de quaisquer 
responsabilidade quanto aos eventos acima especificados.
Art. 20º - A concretização do negócio entre Vendedor e Comprador, caracteriza-se pela batida do martelo pelo Leiloeiro e qualquer fato posterior, 
não implica, em nenhuma hipótese, na devolução dos valores pagos a título de comissão ou custos.
Art. 21º - Uma vez no recinto do leilão o animal entrará em pista obrigatoriamente, salvo decisão contrária dos organizadores. A não apresentação 
do animal implicará ao Vendedor o pagamento de uma taxa correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor médio do leilão mais taxa de 
inscrição no valor R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Art. 22° - Este leilão está de acordo com a Portaria n° 108 de 17 de MARÇO de 1993 Artigos 16 e 17 do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento.
Art. 23º - A AGRESTE LEILÕES, registrada no Ministério da Agricultura sob o n° AL- 51193-5, é uma prestadora de serviço que intermediará os 
negócios fechados no conclave e despenderá todos os esforços para sua boa liquidação, mas de forma alguma é responsável: (a) por eventuais 
atrasos ou faltas de pagamentos; (b) pelas informações contidas no catálogo; (c) bem como e notadamente, pela saúde, condições e estado físico 
dos animais, razão pela qual, de forma expressa, Vendedor e Comprador se declaram partes legítimas em qualquer questão que possa decorrer 
de tais situações.
Art. 24º - Com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja as partes elegem o FORO DO DOMICÍLIO DO VENDEDOR 
para serem dirimidas todas quaisquer questões decorrentes do presente REGULAMENTO.
Recife, 08 de março de 2013
AGRESTE LEILÕES




