ANIMAIS FEIRÃO CAVALO CRIOULO DO CERRADO MARÇO/2020

Anna Lucia Fazenda Chimarrão - Anastácio
LOTE
1
2
3
4
5
6

COMENTÁRIO
reprodutor - filho Bocal de Ouro e finalista do Freio de O.
filho do 3º Melhor macho de Esteio, pai de varios campeões
filha do multicampeao Q Valentin, parida de macho, peleador e prenhe +um guerreiro
prenha de + Um Guerreiro - Campeão Cav. menor Passaporte Cpo. Gde.(Potra Reserva)
mãe multipremiada e pai finalista do Freio de O.- uma bala ótimo temp.
filha do multicampeao Q Valentin, muito bem domada

Andréia Coelho - San Francisco - Miranda
LOTE COMENTÁRIO
Potra gateada expressiva, nova, linda e boa! Muito feminina, de pescoço leve e cabeça delicada. Irmã do
Honrado da Tradição que foi reservado grande campeão da Expointer. Possui no sangue, Charque Duna
que produziu além de Justo José, Charque Sangue de BT Pampeana – das mães mais importantes do
criatório BT, seus filhos Abadessa, Bibiana, Cabaret, Doriana, Fabiana, Lucero e Ubaldina. Domada, muito
10 boa de laço, mansa de saída de brete e já foi campeã da taça de ouro em Miranda/MS em 2019.
Égua muito boa de rédea que a Cabanha Crioulo Onça-Pintada coloca a disposição, domada e CAMPEÃ de
Crioulaço em Bento Gonçalves/RS, de linhagem chilena pura, filha do registro de mérito TJ HIJO DEL
11 SENÛELO que foi finalista do Freio de Ouro por 3 vezes. Linhagem muito funcional.
Égua forte, de estrutura grande, colorada de crinas pretas, filha do Grande Campeão da Exposição
Morfológica em Vacaria em 2012, Escorpião da Santa Angélica, carrega em seu ventre a prenhez do LGA
DESTAQUE, que foi Grande Campeão na Morfologia Passaporte em Campo Verde em 2016 entre outros
12 prêmios tanto na morfologia, selo de raça e no laço comprido. Égua amanunciada.

Pedro Merem / Roberto - Nova Andradina - MS
LOTE COMENTÁRIO
Seu sangue paterno descende do grande padreador Chicão de Santa Odessa, linhagem das mais
importantes da raca atualmente. Sangue provado tanto em provas morfológicas quanto em provas
funcionais. Sua linha materna chega a Santa Elba Señuelo, racador com maior numero de descendentes no
Freio de Ouro. Égua indicada para reproducão. Prenhez confirmada de JA NATIVISTA; filho do cavalo
9 mais valorizado da raca crioula, Equador de Santa Edwiges.
Tordilha linda de muito selo racial. Feminina, estruturada, descende dos sangues de BT APACHE e BT
MOURO. Pronta pra doma. Está vazia para ser usada na cria ou na Doma conforme escolha do comprador.
Deixa uma bela potra no Criadero Ivinhema que disponibiliza uma cobertura de qualquer um de seus
7 garanhões ao comprador
Potra nova de doma que apresenta muita agilidade nos movimentos. Descende das bases chilenas do
Criatório Os Charruas e Las Callanas. Filha do lindíssimo INDIO VAGO CHARRUA, finalista do Freio de
Ouro e vasta campanha morfológica. Sua mãe é das principais matriarcas do Criadero Ivinhema, sangue
consistente que chega a Nobre Tupambaé, Rigolemu e Entrevero Charrua. Potra nova ainda não
8 confirmada.

Luiz Roberto (Beto) - Estancia Barra Funda - Costa Rica -MS
LOTE

COMENTÁRIO

Lado paterno, neto de BT Delantero Cavalo vivo mais pontuado no registro de mérito da ABCCC, também
avô paterno do atual campeão e recordista de média do freito de ouro Santa Alice nublado II, sua avó
materna garoa da luz é mãe da Freio de prata timbaúva 213 maufer, Lado materno, sua mãe carrega sangue
21 de 3 pilares da raça crioulla: lãs hortênsias rigolemu, nobre tupambae e comunista do itapororo.
filho do multicampeão das pistas morfológicas Rico da Lagoa Seca que vem a descender do magnífico
Hércules do Puruna Lado materno : sua mãe carrega tbm vários pilares da raça crioula , como sofro
campeiro e nada mais que lá invernada Hornero ! Os dois da genética premiadíssima no laço comprido da
22 estância Barra Funda !

Igor - Cabanha Estancia Charrua - Campo Grande - ms
LOTE COMENTÁRIO
15 Égua nova, bonita, mansa, pronta para laço e outros esportes equestres.

Leandro Zardo - Paranhos - MS
LOTE COMENTÁRIO
Filho de Virago Rio Tinto que foi multicampeão da morfologia e funcional, dispensa comentários, sua mãe
BT hortelã é filha direta do Hornero e foi finalista do freito de ouro. Hoje pertence a Estância Vendramin.
Dom quixote foi Campeão de morfologia em várias exposições, Cavalo com uma produção muito
constante, filhos com boa estrutura óssea e beleza, os dois potrancos ofertados neste leilão são filhos
19 dele.
Possui registro proviório, por não ter idade para o definitiv, sua mãe é uma das melhores éguas da
Fazenda , muito boa de laço e seus irmãos laçãndo em festas no sul do estado. Potro jovem com muito
boas linhas aprumos bons, sem defeitos, pronto para iniciar Doma, já é manso de cabresto. (Chapéu de
18 Palha)
Potro com registro provisório pois não tem idade para fazer o definitivo, já é manso de cabresto, sua mãe é
uma das melhores éguas de cria com filhos muito bons de laço. Potro com bastante volume corporal,
20 bons aprumos e caracterização racial. (Chapéu Preto)

Daniel Ottobei - Rancho Yucumã - Campo Grande - MS
LOTE COMENTÁRIO
Linda potra douradilha, amanuciada, todas as medidas para confirmação, uma excelente potranca em.ponto de
16 doma, pra quem busca um animal de extrema elegância e funcionalidade.
Gateado de patrão, filho co craque funcional macanudo do itapororó, cavalo de 7.4 de cabresto, 1.44 mts de
cernelha, máquina na função e nas pistas de laço, cavalo muito bem domado e habilidoso, para pessoas
17 exigentes, Crioulo por onde se olha, ótima oportunidade para sair laçando em Rodeios.

Atílio - Cabanha Socorro do Sul - Campo Grande - MS
LOTE COMENTÁRIO
Seu pai, jogo duro foi o 4o. Melhor macho da Expointer, sua avó materna irmã do infinito é filha da mãe de
13 Consuelo do infinito freio de ouro e mãe de desgarrado do portal gaúcho bocal de bronze
Cavalo castrado, muito manso, bom de laço, cavalo para todo tipo de lida, Seu pai Já Lindero é filho de equador
de Santa Edwiges, um dos melhores pais da atualidade, produziu o Bi freio de ouro já libertador, em sua linha
baixa, encontramos BT debret, que foi o freio de prata e bomba de santa arminda que produziu consuelo do
14 infinito freio de ouro.
50 parcelas
2+2+2+2
+ 42 parcelas mensais
A vista 30% desconto
12 x 20% desconto
20 parcelas duplas e 10 individuais 15% desconto

