


REGULAMENTO DO LEILÃO

O presente regulamento estabelecerá as normas que serão observadas durante o leilão, sendo que seu cumprimento será obrigatório a todos 
aqueles que, na condição de convidados, participantes e/ou promotores do evento, quiserem promover a aquisição ou venda de animal(is) ou 
produto(s) agrobusiness, ou como mero espectador.
1. DEFINIÇÕES
1.1. Considera-se LEILÃO o evento que visa à comercialização de animal(is) e/ou produto(s), pela melhor oferta de valores, efetuada de forma 
aberta e aceita por um leiloeiro.
1.2. Considera-se EMPRESA LEILOEIRA a empresa responsável pela organização e coordenação do leilão. O presente leilão será coordenado e 
organizado pela Paulo Horto Leilões Ltda. (PROGRAMA/REMATE LEILÕES).
1.3. Considera-se LEILOEIRO a pessoa física inscrita no Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, detentor de fé-pública, e que será responsável 
pela recepção das propostas de ofertas aos lotes comercializados, bem como pela batida do martelo e concretização do negócio, não guardan-
do qualquer vínculo com a empresa leiloeira.
1.4. Considera-se PROMOTOR DO EVENTO a(s) pessoa(s), física(s) ou jurídica(s), que for(em) responsável(is) pela promoção do evento e arre-
gimentação do(s) animal(is) ou produto(s) para serem comercializados no leilão. Ao promotor também será permitida a realização de compras 
no leilão.
1.5. Considera-se CONVIDADO a pessoa, física ou jurídica, que for proprietária de animal(is) ou produto(s) que será(ão) comercializado(s) no 
leilão. Ao convidado também será permitida a realização de compras no leilão.
1.5.1. Ao convidado poderá ser cobrado pelo promotor do leilão taxa de inscrição para a comercialização de seu(s) animal(is) ou produto(s) no 
leilão.
1.6. Considera-se PARTICIPANTE todo aquele que comparecer no leilão e que tenha interesse na compra de animal(is) ou produto(s) 
comercializado(s) no evento, ou como mero espectador.
1.7. Considera-se COMISSÃO DE COMPRA a comissão paga pelo comprador do(s) animal(is) / produto(s) à EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS 
/ OUTROS, que será anunciada pelo leiloeiro no início do leilão, cujo percentual incidirá sobre o valor total de cada lote apregoado.
1.8. Considera-se COMISSÃO DE VENDA a comissão paga pelo proprietário do(s) animal(is) / produto(s) ao PROMOTOR DO EVENTO / EM-
PRESA LEILOEIRA.
1.9. Considera-se PRODUTO tudo que não seja semovente e que possa ser comercializado em leilão, tais como: embrião, sêmen, etc.
1.10. Considera-se LANCE DE DEFESA o lance ofertado pelo próprio proprietário do animal(is) ou produto(s), quando não alcançado o preço 
esperado por este junto ao leilão. Nesta hipótese, o proprietário será responsável pelo pagamento das comissões de compra e venda acima 
previstas.
1.11. Considera-se LOTE o grupo de animais ou o animal individualmente e/ou de produtos a serem colocados à venda através de leilão, devi-
damente identificado no catálogo.
1.12. Considera-se EMBRIÃO; o feto. Resultado útil da união do sêmen com o óvulo.
1.13. Considera-se OVÓCITO ou OÓCITO, o gameta feminino ou óvulo que, juntamente com o SÊMEN, que é o gameta masculino, é capaz de 
gerar um embrião.
1.14. Considera-se PRENHEZ a condição de fêmea em gestação.
1.15. Considera-se LIVRE ACASALAMENTO, quando o VENDEDOR oferece a fêmea doadora para ser acasalada com o sêmen do touro da 
escolha do COMPRADOR
1.16. Considera-se DOAÇÃO o produto ou animal, ou ainda, de direitos, distinto(s) do(s) daquele(s) que inicialmente é(são) posto(s) à venda(s), 
mas a ele(s) se agregando, doado por vendedor ou terceiro, com fim de aumentar o interesse no bem ofertado.
2. CADASTRO:
2.1. Todo aquele que pretenda apresentar lance no leilão deverá estar previamente cadastrado junto à Paulo Horto Leilões Ltda., podendo 
encaminhar tal solicitação à EMPRESA LEILOEIRA com antecedência, para fins de análise e aprovação prévia dos cadastros. Nesta hipótese, 
o pedido de cadastramento importará em autorização automática à EMPRESA LEILOEIRA de consulta de informações do solicitante junto ao 
SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito.
2.2. A fim de dar o máximo de segurança aos negócios a serem realizados sob sua intermediação a Paulo Horto Leilões Ltda. disponibilizará aos 
convidados e participantes um escritório no local do evento, podendo o cadastro ser efetuado neste local. Nesta hipótese, toda compra efetuada 
pelo convidado ou participante ficará condicionada a posterior aprovação do cadastro, bem como aceitação pelo VENDEDOR.
2.3. Nesse compasso, poderá exigir as seguintes informações acompanhadas dos documentos que lhe atestem veracidade: a) Nome completo; 
b) Estado civil; c) Propriedades; d) Endereço para encaminhamento de correspondência; e) Nome completo, de pelo menos uma pessoa, que 
terá autorização para recebimento de correspondência; f) Informações de idoneidade; g) Referências pessoais.
2.4. Os dados cadastrais, objetos de análise pela EMPRESA LEILOEIRA, naturalmente que só terão valor contanto que acompanhado de respec-
tivo comprovante o qual, a seu arbítrio, poderá solicitar cópia para seu arquivo próprio ou eventual informação e/ou documento complementar.
2.5. A EMPRESA LEILOEIRA, de acordo com seu conhecimento de idoneidade do cadastrado, poderá dispensar um ou mais documentos 
mencionados no item 2.3.
2.6. As informações contidas no item 2.3, têm caráter imediato e valor por prazo indeterminado, vigendo assim, a todos os Leilões posteriores e 
realizados sob a custódia da Paulo Horto Leilões Ltda. e coligadas.
2.7. Ficará a encargo do cadastrado informar a EMPRESA LEILOEIRA sobre alterações de qualquer dos itens do cadastro.
2.8. A qualquer tempo a EMPRESA LEILOEIRA poderá solicitar atualização de cadastro e documentos; pena de ser vedada à participação direta 
em leilões futuros até que seja a solicitação formulada.
2.9. A presença dos convidados ou participantes no recinto do leilão importará em imediata autorização à Paulo Horto Leilões Ltda. em promover 
consultas sobre os mesmos junto ao SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito.
2.10. Os empregados da Paulo Horto Leilões Ltda. não estão autorizados a avalizar ou endossar qualquer comprador junto ao leilão.
2.11. A existência de cadastro não dispensará a necessidade de apresentação de avalista, caso seja solicitado pelo VENDEDOR ou pela Paulo 
Horto Leilões Ltda..
2.12. Será permitida a compra de animal(is) / produto(s) mediante procuração por Instrumento Público, a qual deverá ser específica para aquele 
evento e deverá conter o valor máximo autorizado pelo outorgante e desde que este possua cadastro aprovado junto à Paulo Horto Leilões Ltda., 
que permanecerá com referida procuração.
2.13. A Paulo Horto Leilões Ltda. atua como intermediária das transações, sendo responsável pela organização e coordenação do evento, não 
se responsabilizando pelo inadimplemento do comprador, seja em relação ao valor do(s) produto(s) / animal(is) adquirido(s), seja em relação 
às comissões de venda. Portanto, cabe ao vendedor manifestar-se sobre o cadastro do comprador antes da assinatura do contrato de compra e 
venda, bem como exigir a assinatura de avalista antes da formalização deste contrato.
2.14. O cartão senha Programa/Remate Leilões de cada cliente é vinculado ao seu cadastro único, e a partir do momento em que o participante 
utilizar seu cartão para dar lances em leilões realizados pela EMPRESA LEILOEIRA, ele estará ciente de todas as regras determinadas neste regu-
lamento de leilão, Documento Público registrado em Cartório no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Londrina-PR, sob o nº 214266.
2.15. A senha ou código secreto do cartão Programa/Remate Leilões (Paulo Horto Leilões Ltda..) é secreta, pessoal e intransferível, sendo sua 
utilização de inteira responsabilidade do donatário. Por segurança, não deve ser revelada a outras pessoas.
3. DO LEILOEIRO E EMPRESA LEILOEIRA:
3.1. O leilão será realizado por um LEILOEIRO RURAL, devidamente inscrito nos órgãos próprios, sendo que a venda considerará efetuada com 
a batida do martelo, momento em que as partes, compradores e vendedores, estarão obrigados ao cumprimento do negócio fechado, exceto na 
hipótese de não aprovação do cadastro do comprador, na forma do item 02 supra.
3.2. O valor das comissões, tanto de compra como de venda, terá seu percentual anunciado pelo leiloeiro no início dos trabalhos.
3.3. Poderá o leiloeiro, durante o leilão, promover as alterações das presentes normas, estabelecer outras regras, alterar as disposições do 
catálogo, de lotes ou condições de pagamento, instituir preços mínimos, sem direito de reclamação ou indenização por parte dos convidados 
ou participantes.
3.4. Qualquer alteração havida pelas partes, após a batida do martelo, sobretudo no tocante ao valor da transação, não interferirá no valor final 
das comissões (venda e compra) que terá, sempre, como base de cálculo, o valor da transação anunciada pelo LEILOEIRO pela batida do 
martelo. Ou seja, em sendo dado qualquer desconto, seja para pagamento à vista, seja para desconto progressivo em lotes seqüenciais ou 
desconto de qualquer natureza concedido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, referida liberalidade não atingirá os honorários do leiloeiro e/ou 
EMPRESA LEILOEIRA.
3.5. O valor das comissões (compra e venda) é considerado devido logo após a concretização do negócio e seu pagamento será sempre à vista.



3.6. Os casos de lance de defesa são regidos pelo item 6.13.
3.7. O atraso no pagamento da comissão acarretará a mora do devedor com acréscimo de atualização monetária, juros de 1% ao mês, 
cláusula penal de 20% e mais honorários advocatícios em igual patamar. Tudo como rezam os artigos 389 e 406 do CC/02. 
4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE PRENHEZES:
4.1. Salvo estipulação em contrário, nos casos de prenhezes, a primeira parcela será considerada como sinal de negócio e devida no 
ato. As demais parcelas somente poderão ser exigidas do(s) COMPRADOR(es) após o recebimento ou a retirada da(s) prenhez(es) 
confirmada(s). Caso o VENDEDOR tenha recebido antecipadamente alguma parcela e a prenhez não consiga se realizar o VENDEDOR 
restituirá ao(s) COMPRADOR(es) o valor recebido em dobro e com demais acréscimos da mora.
4.1.1. Caso a(s) prenhez(es) seja(m) entregue pelo VENDEDOR em até 30 dias da data de realização do leilão, o vencimento da 2ª parcela 
considerar-se-á no 30º dia após a data do leilão.
4.2. PRENHEZES RECEPTORAS:
4.2.1. Constatada a prenhez, o VENDEDOR, salvo disposição em contrário, se responsabiliza em apresentar a(s) receptora(s) em perfeitas 
condições físicas, com boa habilidade maternal, a fim de bem criar o embrião. Para tanto e dado o prazo mínimo para a transferência do 
embrião da vaca prenhe à vaca receptora, obriga-se o VENDEDOR a entregar ao COMPRADOR a vaca receptora devidamente fertilizada 
com o embrião objeto do lance.
4.2.2. A vaca receptora é considerada como bem acessório ao embrião. Nesse compasso, a vaca receptora é parte integrante do contrato 
de compromisso de compra e venda do embrião.
4.2.3. O VENDEDOR será responsável pela prenhez até a sua entrega ao COMPRADOR ou a pessoa por este indicado. O COMPRADOR, 
por sua vez, se compromete a mantê-la(s) sob as mesmas condições de manejo e trato, a fim de não prejudicar o desenvolvimento do 
embrião adquirido. 
4.2.4. O COMPRADOR deverá comunicar imediatamente o VENDEDOR em caso de óbito da receptora e/ou da “cria”, bem como de 
qualquer intercorrência que venha a surgir durante o período gestacional. Os prejuízos de eventual acontecimento serão apurados na 
proporção da responsabilidade de cada contratante.
4.3. EMBRIÕES A SEREM COLETADOS:
4.3.1. É de responsabilidade do VENDEDOR a coleta do embrião e sua transferência da prenhez para a receptora do referido acasalamen-
to, tendo o prazo máximo de 90 dias para a entrega da receptora prenhe, a contar da data da assinatura do Contrato de Compra e Venda, 
findo o qual poderá o COMPRADOR optar: a) escolher outro acasalamento já realizado, de igual importância e valor ou; b) pleitear em 
juízo as perdas e danos de referido desfalque. 
4.4. LIVRES ACASALAMENTOS:
4.4.1. O VENDEDOR oferece o animal (fêmea) doadora para ser acasalada com o touro (macho) da escolha do COMPRADOR. Ficando a 
prenhez na propriedade do titular durante o período gestacional.
4.4.2. O COMPRADOR tem o prazo máximo de 30 dias para enviar o sêmen do reprodutor escolhido, ou autorizar o proprietário da doadora 
a acasalá-la segundo critério do VENDEDOR, sob as expensas do COMPRADOR.
4.4.3. Todas as despesas provenientes do transporte e aquisição de sêmen que porventura possam ocorrer, serão de inteira responsabi-
lidade do COMPRADOR.
4.4.4. Do acasalamento em questão o COMPRADOR terá direito a apenas uma prenhez proveniente da lavagem, salvo disposição em 
contrário e acordado entre as partes. Terá também direito a optar se tal prenhez será sexada de macho ou fêmea.
4.4.5. O VENDEDOR garante ao COMPRADOR que a prenhez adquirida venha a nascer com saúde, com garantia de receber RGN (registro 
geral de nascimento) e RGD (registro geral definitivo).
4.4.6. Caso o produto nascido não preencha os requisitos mencionados no item anterior, deverá o VENDEDOR substituir o produto, caso 
não possua o mesmo acasalamento, de comum acordo com o COMPRADOR, substituí-lo por outro já nascido de igual categoria e valor, 
em um ou outro caso, todas as despesas geradas, tanto pela substituição do animal ou pela rescisão do contrato serão suportadas pelo 
vendedor e deverão em qualquer das situações, serem devidamente comprovadas pelo comprador.
4.4.7. A(s) prenhez(es) será(ão) entregue(s) por malha viária, podendo ainda o COMPRADOR retirá-la da propriedade de origem, em 
ambos os casos, sob sua conta e responsabilidade.
4.5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE ASPIRAÇÃO
4.5.1. A coleta do ovócito far-se-á pela técnica de aspiração folicular via ultra-som, ou, até que outra mais moderna venha a ser desenvol-
vida pela medicina veterinária.
4.5.2. A venda compreenderá todos os ovócitos presentes no útero da doadora no momento da aspiração, independentemente do número 
que venha a ser aspirado – art. 233 do Código Civil.
4.5.3. A aspiração deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a ocorrência do leilão, salvo disposição em contrário por ocasião da 
realização do leilão – art. 394 do Código Civil.
4.5.4. O processo de aspiração e fecundação, desde veterinário até laboratórios, será realizado por profissionais eleitos pelo Vendedor – 
art. 492 do Código Civil. O Comprador, contudo, por si ou via representação poderá acompanhar, contanto que apresente manifestação 
nesse sentido.
4.5.5. Salvo disposição em contrário, o sêmen de fecundação será escolhido pelo Comprador, às suas expensas, que sairá ou do banco 
de sêmen deste, ou de qualquer outro, contanto que à disposição no mercado pecuário, se dessa última forma for combinado.  
4.5.6. O custo de implantação do embrião fecundado e do animal receptor está agregado ao contrato de (compromisso) compra e venda. 
Nesse momento do processo, entretanto, caso o comprador queira, sem qualquer desconto, escolher o laboratório e/ou apresentar recep-
tora de seu plantel, óbice algum haverá, bastando apresentar manifestação nesse sentido.
4.5.7. A entrega da prenhez ocorrerá logo após a realização da sexagem dos animais.
4.5.8. Caso, no ato do leilão, haja garantia mínima de animais com determinadas características (por exemplo, “n” fêmeas), todo o proces-
so sobredito nas cláusulas anteriores, sem prejuízos das prenhezes obtidas com êxito, será realizado tantas vezes, quantas necessárias, 
para que se lhe atinja.
4.5.9. A cláusula acima não se aplica nos casos previstos no item “4.5.6”, eis que o contrato se aperfeiçoará, após a cessação dos direitos 
e deveres, com a entrega dos embriões ao Comprador.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE SÊMEN:
5.1. O VENDEDOR responde pela qualidade do sêmen de animal de sua propriedade posto à venda.
5.2. Todo lote de sêmen deverá estar à disposição do COMPRADOR para ser retirado em local previamente estipulado. Nos casos em que 
a entrega do sêmen for feita por empresa de coleta, as despesas decorrentes deste procedimento correrão por conta e risco COMPRA-
DOR. Quando o sêmen de animal, comercializado for do estoque particular do VENDEDOR, o COMPRADOR deverá providenciar botijão 
para o transporte, correndo por conta deste todo e qualquer risco.
5.3. Caso queira, poderá o COMPRADOR, no ato da retirada, testar a qualidade do sêmen adquirido, em sendo este raro, desde que seja 
realizado por profissionais credenciados por uma das centrais de coleta do país.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS LEILÕES:
6.1. O leiloeiro apregoará, no início do leilão e/ou no início de cada lote, o valor do lance que, multiplicado pelo número de parcelas 
determinadas, formará o preço total de venda e compra do(s) animal(is)/ produto(s). Também será informada a condição de cada venda, 
data de vencimento das parcelas, condições gerais do(s) produto(s) ou a(s) condição(ões) física(s) do(s) animal(is) referente a cada lote.
6.2. Outrossim, as especificações de cada lote constarão em editais apregoados no recinto ou em painel eletrônico, para os compradores 
presentes no recinto, e às margens inferiores e superiores da tela, para os compradores virtuais. Todas as informações inerentes ao catá-
logo são fornecidas e de responsabilidade dos senhores vendedores.
6.2.1. Caso seja apregoado no leilão, lote que possua dois ou mais animais, o valor do lance será por animal, sendo o valor total do lote 
o valor da parcela, multiplicado pelo número de animais existentes no lote, salvo estipulação em contrário por escrito e/ou informada pelo 
leiloeiro no início do leilão.
6.3. A(s) parte(s) vendedora(s) declara(m) ser legítima(s) possuidora(s) e proprietária(s) do(s) animal(is) /produto(s), sendo de sua exclu-
siva responsabilidade a legitimidade da propriedade do(s) mesmo(s).
6.4. Os leilões referentes a gado de elite (genética), embrião e sêmen serão realizados com CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, que 
abrangerá inclusive as “crias” advindas destes, conforme disposto no artigo 94 e 95 do Código Civil.
6.5. Excetuando o disposto no item “2” deste Regulamento (aprovação de cadastro), as vendas efetuadas durante o leilão são irretratáveis 



e irrevogáveis, obrigando comprador e vendedor ao seu cumprimento, por si e por seus herdeiros ou sucessores.
6.6. Ainda que existente índice deflacionário divulgado pelo Governo Federal, os preços estabelecidos no leilão não serão alterados.
6.7. Caberá ao comprador o pagamento do ICMS e ao vendedor o recolhimento do mesmo, referente ao lote adquirido, devendo o segun-
do informar a Paulo Horto Leilões Ltda. o número de inscrição junto à Receita Estadual.
6.8. A participação no leilão de qualquer pessoa, seja comprador ou vendedor, implicará na presunção de aceitação de todas as normas 
previstas neste Regulamento uma vez que lhe é dada a devida publicidade por: a) estar no átrio do local da realização do evento; b) 
constar no catálogo de leilão, devidamente distribuído em todas as mesas; c) estar devidamente registrado junto ao Cartório 2º Ofício de 
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Londrina-PR, sob o nº 214266, d) anunciado pelo Sr. Leiloeiro no início dos trabalhos.
6.9. Compradores domiciliados fora do país deverão informar-se no escritório sobre as condições que regem a compra e venda, que no 
caso presente somente se operará com o pagamento à vista, em moeda corrente do país, no ato do negócio.
6.10. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e antes do leilão, o comprador será responsável pelo pagamento da comissão de 
compra, a qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em favor da EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS, 
na forma dos itens 3.2 e 3.4.
6.11. Salvo se estabelecido de forma diversa, por escrito e antes do leilão, o vendedor será responsável pelo pagamento da comissão de 
venda, a qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em favor do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA 
/ LEILOEIROS / OUTROS, na forma dos itens 3.2 e 3.4.
6.12. As taxas do leilão, assim como as comissões, para comprador e vendedor, são irrevogáveis e irretratáveis. Eventuais alterações e/
ou desfazimento do negócio pelas partes após o remate não desobrigará COMPRADOR(ES) e VENDEDOR(ES) para com suas comissões 
em relação à EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS. 
6.13. Em caso de pagamento à vista das parcelas de compra, o desconto poderá ser concedido pelo vendedor, mas tal desconto não 
recairá sobre as comissões em favor da EMPRESA LEILOEIRA / OUTROS.
6.14. No lance de defesa, conforme definição do item 1.10 deste regulamento, o proprietário do animal será responsável pelo pagamento 
das comissões de compra e venda em favor do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS, sobre o valor 
do lote no momento da batida do martelo.
6.15. Não serão aceitos pagamentos das parcelas vencíveis no ato da compra com cheques de terceiros.
6.16. Todos os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados com a respectiva compensação.
6.17. Os catálogos do leilão são de responsabilidade dos vendedores, não sendo a Paulo Horto Leilões Ltda. responsável por eventuais 
erros constantes nestes, os quais inclusive poderão ser retificados pelo leiloeiro.
6.18. Quando da batida do martelo, se os lances forem simultâneos entre dois compradores, o leiloeiro pedirá o retorno do(s) animal(is) à 
pista e reiniciará a venda do(s) mesmo(s), a partir do lance em questão, para o desempate. 
6.19. Serão de exclusiva responsabilidade do vendedor, o(s) animal(ais) colocado(s) a leilão estar(em) saudável(eis), com toda documen-
tação sanitária atualizada, bem como a sua guarda, manutenção e segurança, durante o tempo em que se mantiver(em) no local do leilão, 
seja no estábulo, em trânsito ou enquanto estiverem sendo exibidos na pista, até o momento da batida do martelo, passando então tais 
responsabilidades a serem exclusivas do comprador, não restando à Paulo Horto Leilões Ltda. nenhum ônus sobre os itens retro mencio-
nados, bem como em caso de acidente e danos que, eventualmente, venha(m) a ocorrer com o(s) animal(is).
6.20. Será de exclusiva responsabilidade do comprador o pagamento do frete para transporte do(s) animal(is) arrematado(s), salvo esti-
pulação em contrário.
6.21. No caso de comercialização efetuada através de canal fechado de televisão, o vendedor compromete-se a liberar o(s) animal(is), 
somente quando tiver em sua posse a respectiva documentação de venda, devidamente assinada pelo comprador, eximindo a Paulo Horto 
Leilões Ltda. de qualquer responsabilidade se a presente cláusula não for cumprida.
7. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO NOME, IMAGEM E VOZ DOS PRESENTES AO LEILÃO:
7.1. A entrada da pessoa no recinto do leilão importará na presunção em favor da EMPRESA LEILOEIRA e do PROMOTOR DO EVENTO, 
sem ônus a estes, ao uso de seus NOMES, IMAGENS e SOM durante a realização do evento, bem como após a ocorrência deste para fins 
de divulgação do resultado final alcançado. Autorizam, também, a divulgação em periódicos e em site de todas as informações referentes 
ao leilão, tais como: nome do comprador, do vendedor, do animal ou produto comercializado e o valor efetivo da transação. Finalmente, 
fica autorizada a gravação de todas as imagens do leilão e dos participantes, bem como a transmissão ao vivo destas por canal fechado 
de televisão e, ainda, a divulgação de fotos em periódicos e em site próprio da EMPRESA LEILOEIRA.
8. DO CONTRATO DE (PROMESSA DE) COMPRA E VENDA EM LANCE NO RECINTO
8.1. Ao final da venda de cada lote a Paulo Horto Leilões Ltda. promoverá a emissão do contrato de compromisso de compra e venda, bem 
como das NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS referentes a cada lote do LEILÃO, as quais serão assinadas imediatamente pelo vendedor e 
comprador. As notas fiscais referentes às vendas, que deverão ser emitidas pelos vendedores, bem como a nota fiscal da comissão de 
compra a ser emitida pela EMPRESA LEILOEIRA / LEILOEIROS / OUTROS, serão efetuadas posteriormente.
8.2. Ficam fazendo parte integrante do contrato de compra e venda todas as regras constantes neste regulamento, bem como outras que 
forem estabelecidas pelo leiloeiro durante o leilão.
9. DO CONTRATO DE (PROMESSA DE) COMPRA E VENDA EM LANCE VIRTUAL. 
9.1. Dado o lance e batido o martelo considerar-se-á aceita a proposta nos moldes do artigo 427 do CC/02 com o anúncio do licitante 
pelo leiloeiro.
9.2. Com efeito, as partes reger-se-ão por normas gerais constantes neste Regulamento do Leilão bem como por Contrato de Compromis-
so de Compra e Venda, este último em apartado daquela, mas parte integrante deste.
9.3. De conseguinte, ficará a EMPRESA LEILOEIRA obrigada a, no prazo máximo de 10 dias da realização do leilão, remeter 03 vias do 
Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Animal/Produto (via rosa: Comprador; via azul: EMPRESA LEILOEIRA; via branca: 
VENDEDOR), acompanhada das 02 NOTAS PROMISSÓRIAS RURAIS (de Comissão e única com o valor de todo o débito), ao endereço 
cadastral do Comprador.
9.4. Em se comprovando o não recebimento da correspondência por parte do Comprador, o contrato de compromisso de compra e 
venda será considerado formalizado uma vez ser o Comprador o único responsável pelas informações cadastrais, sobretudo no que toca 
à localização.
9.5. Recebida a Carta AR com as 03 vias e as 02 Promissórias, o Comprador deverá reter sua via rosa do Contrato, postar sua assinatura 
nas vias azul (EMPRESA LEILOEIRA) e branca (VENDEDOR) bem como no corpo das Promissórias (única e da comissão), reconhecer 
firma e fazer a remessa das vias azul e branca, além das promissórias, ao endereço da leiloeira Paulo Horto Leilões Ltda.. 
9.6. Sob a égide das leis cíveis e criminais, o Comprador será o único responsável pelas assinaturas lançadas nos documentos que lhes 
é encaminhado bem como sobre suas informações cadastrais. 

10. DO CONTRATO ACESSÓRIO DE DOAÇÃO
10.1.  Fica facultado ao(s) vendedor(es) no(s) lote(s) a ser(em) apregoado(s) fazer(em) doação(ões), sendo esta(s) doação(ões) 
instrumentalizada(s) da(s) seguinte(s) forma(s):
10.1.1. Na(s) doação(ões) feita(s) pelo(s) próprio(s), a(s) descrição(ões) da(s) doação(ões) constará(ão) no rosto do contrato de com-
promisso de compra e venda de animal/produto. Nesse caso, aplicar-se-ão à(s) doação(ões), as cláusulas aplicáveis ao(s) bem(ns) 
principal(is) leiloado(s);
10.1.2. Acaso o fruto da(s) doação(ões) mencionada(s) no rosto do contrato de compromisso de compra e venda, tenha se dado por oferta 
de produtor(es) distinto(s) da venda principal, será(ão) firmado(s) entre as partes um contrato de doação acessório ao contrato principal, 
contendo a(s) cláusula(s) e a(s) descrição(ões) da(s) doação(ões), ficando a cargo do(s) doador(es) a responsabilidade por proceder a 
entrega, bem como para com a qualidade do(s) animal(is) e/ou produto(s) é de inteira responsabilidade do(s) doador(es).
10.1.2.1. Na hipótese do item acima (10.1.2), a forma do frete corresponderá ao anúncio feito pelo leiloeiro.
11. FORO DE ELEIÇÃO. 
11.1. Fica eleito o foro da cidade de Londrina para dirimir qualquer dúvida ou interpretação de cláusula e itens predisposto neste regula-
mento.
 “É proibida a reprodução em parte ou no todo”.

DATA: Uberaba (MG), 05 de maio de 2012.
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Alberto Francisco G. de Freitas - Guzerá Claramar

AFGF 749 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 26/07/2009

Ngao TE S
Abaeté S

Galileu S

Namuli S

Naab S

Marquês AM

Burara S

Nora II S

Fera S

Pavoa S

Acaso S

Bela Vista II S

Degola S 
Irvínia FIV Cel SF

O Guzerá Claramar vende 50% de sua maior preciosidade!!
Extremamente premiada, Caytria foi campeã por onde passou.
Caracterização racial perfeita, com uma carcaça que espelha o modelo do tipo desejado na 
atualidade.
Sua genética é muito especial, unindo Ngao, Abaeté, Bela Vista, Fera e Naab na linha 
paterna, e Irvínia, Degola, Acaso e Marquês na linha materna.
Nunca foi coletada, ficando reservada para o novo condomínio toda a multiplicação desta 
genética.
Segue parida de fêmea do Bengalês Claramar (Advento JÁ x Degola S).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 1À VENDA



Alberto Francisco G. de Freitas - Guzerá Claramar /
 Biagio Annuzzo

AFGF 409 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 13/07/2006

Mabrouk da Vic
Namuli S

Guara da Xarq.

Acari RF

Naab S

Cabul S

Acar S

Nevropatia

Defesa S

Manante

Cafunga

Cacapava II S

Prolália 
Canastra CL 3 Marias

Doadora provada do Guzerá Claramar, Jarra é mãe de Desejada Claramar (com Delito 
S), que foi 1º Prêmio em Uberaba, BH e Brasília/2012, além de Campeã  Bezerra em 
Valadares/2012.
Filha do Grande Campeão Mabrouk da Vic em vaca que vai ao sangue de Acari RF, apresenta 
uma carcaça que atingiu 1.080 kg, e uma caracterização racial invejável.
Segue parida de fêmea do Bengalês Claramar (Advento JÁ x Degola S).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 2



Antônio P. Salvo e Outros

CNS 6571 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 25/06/2004

C. Iacob ARR TE
Arranjo da MS

Tabu da MS

Maiz S

Elfatah de Raiz

Cabul II S

Lanterna da MS

Bengala S

Nuvem

Palicada S

Magnata S

Pompeia de Raiz

Gringoa S 
Taboca S

TOP: 7%   IQG:1,54

Doadora de excepcional porte, com uma carcaça de comprimento ímpar dentro da raça 
Guzerá. Caracterização racial firme, com costelas compridas e arqueadas. Sua mãe, Taboca-S 
produziu mais de 3.200 kg/leite e sua irmã Madrasta TE-S foi recordista de leite na Fazenda 
Canoas. Palomba possui produção de 2.845 kg/leite e segue pesando mais de uma tonelada. 
Sua prenhez é com o jovem reprodutor Drago-S (Marabá-S x  Nau JF).
CDC/N nº 621, de 26/08/11.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 3



Antônio P. Salvo e Outros

CNS 6679 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 11/09/2004

Abaeté S
Galileu S

Burguês S

Danúbio S

Maiz S

Aladim S

Cabinda S

Desejada S

Tarpa S

Giscala S

Naab S

Burara S

Fera S 
Can S

TOP: 0,5%   IQG: 2,98

Doadora que reúne no seu fenótipo as características típicas de uma filha do recordista e 
Líder do Sumário Abaeté-S. Carcaça excepcional, com costelas incrivelmente compridas, 
garupa larga e ampla, bons aprumos e tetas muito corrigidas. Produziu 3.057 kg/leite na 
Fazenda Canoas e segue pesando 850 kg. 
A prenhez é com Drago-S (Marabá-S x Nau JF).
CDC/N 621, de 26/08/11.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 4



Geraldo Melo Filho / Guzerá da Capital

DACI 1110 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 11/08/2006

Gobbo IT
Lajedo AM

Palaciano H

Colono da MS

Galego

Galileu S

Homenagem AM

Pulga da MS

Orca

Divisa S

Besouro Roe

Armada IT

Acna S 
Daria TE do DER

Reúne em seu pedigree a carcaça de Gobbo e Besouro com a nobreza e habilidade maternal 
de Acna S. E Fierezza é bem isso, uma legítima Guzerá completa.
Carcaça rara, beleza e imponência racial, muita fertilidade e muito leite.
Tem produção muito destacada para tipo, e avaliação genética no Sumário Geneplus/2011 
com IQG +2,38, sendo Top 1%.
Está inscrita para Matriz Modelo da ExpoZebu/2012, com peso acima dos 950 kg.
Segue parida de Anjo S (Realeza EG - EGM 1995), nascida em 12/11/11, e com prenhez 
confirmada de Aimoré S (IA em 19/01/12).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 5



Geraldo Melo Filho / Luiz Guilherme Soares Rodrigues

SALL 88 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 30/10/2006

Fuá S
Marquês AM

Impossível MF

Caduceu S

Cabul S

Galileu S

Homenagem AM

Panema S

Brasília S

Macula S

Tamarindo S

Nadia S

Tabajara S 
Damba S

Uma das mais completas filhas do Fuá S já produzidas. Sua mãe Damba S é matriz destacada 
para peso e leite, sendo mãe da recordista de leite Uruguaiana JF.
Raça, carcaça, pelagem, estrutura, porte, muita fertilidade e leite.
Tem IQG +1,78, sendo top 4% no Sumário Geneplus/2011.
Está inscrita para Matriz Modelo da ExpoZebu/2012, com peso acima dos 900 kg.
Prenhez confirmada de Gavião EG (IA em 17/01/12).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 6



Guzerá Suaçuí

FMN 511 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 31/08/2007

Signo AM
Naab S

Danúbio S

Burguês S

Decano AM

Narado da Rib.

Desejada S

Cabinda S

Bianca AM

Arandela da G.Pora

Galileu S

Homenagem AM

Dama da Araguaney 
Maab Enguia

Grande Campeã Nacional à venda!!!
Inteira é uma das mais belas e funcionais filhas do Signo.
Sua mãe a Maab Enguia é doadora de destaque do Guzerá Suaçuí, sendo filha do Grande 
Campeão Nacional Galileu S, tendo vendido prenhezes por preços destacados em diversos 
eventos.
Pacote completo: Beleza, Genética, Funcionalidade.
Segue prenha do Grande Campeão Nacional Imigrante da Suaçuí.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 7



Guzerá Suaçuí

FMN 1060 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 13/09/2009

Signo AM
Naab S

Danúbio S

Nitro S

Decano AM

Aladim S

Desejada S

Tabela S

Bianca AM

Giscala S

Cabul S

Homenagem AM

Fera S 
Maisa TE S

50% à venda de uma das mais premiadas fêmeas da raça na atualidade.
Latiffa foi Campeã Novilha Maior - ExpoZebu/2011, Campeã Fêmea Jovem - Brasília/2011 
e Campeã Vaca Adulta e Reservada Grande Campeã - Avaré/2012.
Fortíssima concorrente na pista da ExpoZebu/2012!
Filha do Signo com Maísa TE S, matriz absolutamente completa, que é filha de dois dos 
mais importantes animais da raça nos últimos anos: Cabul S e Fera S.
Muita beleza, pista e muita segurança genética.
Segue prenha do Grande Campeão Nacional Imigrante da Suaçuí.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

À VENDA Lote 8



Agropecuária Jacarandá / Antônio P. Salvo e Outros /
 Guzerá da Capital

CNS 7563 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 06/07/2008

Tacape S
Marabá S

Dib S

Galileu S

Namuli S

Namuli S

Paia S

Burara S

Veterinária JA

Mansa S

Abaeté S

Gola S TE

Abadia S 
Nauta II TE S

TOP: 10%   IQG: 1,33
Doadora que dispensa comentários. 
Melhor Fêmea Adulta do Ranking 2011. Reservada Grande Campeã Uberaba 2011 e 
Curvelo/2011.
1º parto aos 24 meses.
2º parto aos 36 meses.
Beleza e conformação inquestionáveis.
Lactação oficial aberta com mais de 3.400 kg/leite na sexta pesagem.
Sua filha do pé está em pista na ExpoZebu 2012.
Peso oficial 870 kg e já prenha do Cabul IV-S (Ngaô-S x Tabela III-S).
CDC/C nº 773, de 05/02/12.
Lote imperdível à venda!

Comprador:                                                                                                         Valor: 

À VENDA Lote 9



Guzerá Amar - Ana Cláudia e Marcelo Mendo/
 Antônio P. Salvo e Outros 

LUNI 5 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 25/08/2009

Doce FIV Géo
Mabrouk da Vic

Namuli S

Danúbio S

Besouro Roe

Maiz S

Cacapava II S

Desejada S

Acna S

Caçapava S

Naab S

Mahadevi II TE S

Defesa S 
Bastilha S

Matriz de rara beleza racial. Extremamente feminina e equilibrada. Conformação e aprumos 
perfeitos. Filha de Doce FIV Géo, um dos mais belos reprodutores que a raça Guzerá já 
conheceu.
Em pista na ExpoZebu 2012.
Segue com prenhez do Anjo-S (Fuá-S x Platina TE-S), desde 02/11/11.
CDC/A nº 700, de 02/11/11.
Esta é show!

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 10



Guzerá da Capital / João Natal Cerqueira / Geraldo Melo Filho

JON 199 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 29/03/2007

Signo AM
Naab S

Danúbio S

Galileu S

Decano AM

Galileu S

Desejada S

Brahma

Bianca AM

Debutante da Morumbi

Iluminado da Morumbi

Homenagem AM

Idade da Morumbi 
Calandra da Morumbi

Ivete foi arrasadora nas pistas.
Campeã em todas as exposições que disputou, chegando a ser Campeã Novilha Menor na 
ExpoZebu/2008, além de Campeã em Curvelo, Belo Horizonte e Brasília no mesmo ano.
Sua mãe Calandra da Morumbi, foi uma das mais firmes matrizes da raça, e se destacou com 
inúmeros produtos em pista, com destaque para a também premiada Imperatriz J. Natal, 
irmã completa de Ivete.
Seus primeiros produtos já são destaque em pista, sua filha Ibia Villefort foi a Campeã 
Bezerra em Brasília/2011.
Segue com prenhez confirmada de Abaeté S, desde 22/11/2011.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 11



Guzerá Três Irmãos

TIR 421 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 01/09/2008

Signo AM
Naab S

Danúbio S

Acari RF

Decano AM

B. Gangani I 4C

Desejada S

Infância da MS

Bianca AM

Tody III 4C 673

Episódio da MS

Homenagem AM

Tody XXVII 4C 
Tody 3 DC

50% a venda de uma das melhores doadoras do cenário nacional, 7 vezes Grande Campeã e 
atual Grande Campeã Nacional, já com produção comprovada em pista.
Nova, carcaçuda, feminina e muito perto da perfeição... uma estrela entre as rainhas.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

À VENDA Lote 12



João Natal Cerqueira

JON 500 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 20/11/2009

General da J. Natal

Signo AM
Naab S

Segredo F

Limo da MS

Barbante JF

Homenagem AM

Libanesa

Goleira da C. Fraga

Querencia da Xarq.

Delta Cama

Elétrica da J. Natal

Fonte da Morumbi 

Alice da Morumbi

50% a venda!!!
Lana reúne o que há de melhor na genética para peso da raça Guzerá.
É filha do Reservado Grande Campeão Nacional General J Natal, portanto sangue da 
recordista de peso Elétrica J Natal e do Super Campeão do Ranking Signo.
Na linha baixa é filha da Bi Campeã do Ranking de Melhor Matriz, Alice da Morumbi.
Lana foi 1º Prêmio na ExpoZebu/2011, Campeã Novilha Maior em Curvelo/2011 e 
Reservada Campeã Novilha Maior em Governador Valadares e BH/2011.
Está inscrita na ExpoZebu/2012, e ainda faz todo o circuito de pista de 2012. 
Parida de macho (filho de Papado S) e prenha de Genuíno J. Natal.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 13À VENDA



Roberto Neszlinger

NESZ 1006 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 20/06/2009

Havaí EB
Valverde EB

Angelim JA

Naab S

Angelim JA

Delta Cama

Finlandia

Homenagem AM

Eucalina

Fonte da Morumbi

Signo AM

Xilite

Alice da Morumbi 
Guz da Barra Isa FIV

Seu pai, Havaí EB, traz refrescamento de sangue baseado na linhagem JA/A e é um animal de 
excepcional estrutura. É pai de diversos animais de destaque nas pistas do Guzerá.
Sua mãe, Guz da Barra Isa, é uma das mais belas fêmeas nascidas do acasalamento entre a conhecida 
matriz Alice da Morumbi com Signo AM.
Many participou do time de pista do Guzerá da Barra, sendo Campeã Bezerra em Goiânia/2010; 1º 
Lugar na categoria 22 a 24 meses em Goiânia/2011 e Campeã Fêmea Jovem em Três Lagoas/2011.
Excepcional carcaça, profundidade e costelas bem arqueadas, linda caracterização racial, muito 
feminina e elegante.
Destaque para sua precocidade, primeira cria aos 24 meses e desmamou aos 32 meses e hoje com 34 
meses segue com 7 meses de prenhez, desde 26/09/2011 do Guzerá da Barra Fried FIV, com previsão 
de parto para Julho/2012. Fried é filho da conhecida Gelatina Taboquinha com Tabaréu VR.
Matriz e barriga com genética diferenciada!!  Linhagens de grande destaque que inserem refrescamento 
de sangue em qualquer plantel que ingressar

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 14



Guzerá Villefort

IVAG 1101 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 18/06/2009

Signo AM
Naab S

Danúbio S

Marquês AM

Decano AM

Galileu S

Desejada S

Nadia S

Bianca AM

Decidida II S

Fuá S

Homenagem AM

Banguela S 
Tapera S

Campeã Nacional à venda!
Dauba Villefort foi a Campeã Bezerra da ExpoZebu/2010, e fez uma excepcional carreira de 
pista, tendo sido já em Avaré/2012, 1º Prêmio na primeira categoria Vaca Adulta.
Filha do grande fazedor de campeões Signo, Dauba tem ainda em seu pedigree o sangue da 
Tapera S, uma das vacas líderes do Ranking, e filha do recordista Fuá S. Genética de muita 
beleza e porte, com desempenho excepcional.
Segue prenhe do Gobbo IT, com previsão de parto para 06/07/2012.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 15



Fazenda Taboquinha

TABO 2327 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 25/04/2006

Faro TE da Morumbi
Seridó JA

Escoteiro JA

Edipo da Alagoinha

Azulão

Trigueiro D

Viçosa JA

Formosa

Dilca

Gata

Humaitá TE Taboq.

Brahma

Índia da Taboquinha 
Naira Taboquinha

DEP Leite +572
Lactação: 3.492 Kg (1ª cria)
4 geracões aferidas na Taboquinha com todas as mães destacadas para leite.
Reúne as melhores provas de leite do JA, Carnaúba e Alagoinha.
Parida de fêmea de Saloio TE Tabo.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 16



Fazenda Taboquinha

TABO 1760 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 03/06/2004

Navegante
Horizonte

Radial

Nambu JP

Labirinto

Seridó JA

Grandesa de Quiss.

Marítima

Ruxinha II

Marítima

Harlem TE Taboquinha

Caiçara

Guerra TE Taboquinha 
Lavanda Taboquinha

DEP Leite +244,5
Lactação: 6.267 Kg 
Campeã de leite em Curvelo 2010 com 32 Kg/dia.
Irmã paterna de Primazia, Campeã de Leite ExpoZebu 1999.
Recém parida de Saloio TE Tabo. Concorrerá em todo o circuito de torneios de 2012.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 17



Fazenda Ygarapés

JFT 3028 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 20/01/2009

Ngaô TE S
Abaeté S

Galileu S

Caduceu S

Naab S

Cantão S

Burara S

Panema S

Fera S

Dolomita S

Tamarindo S

Bela Vista II S

Paia S 
Dadila S

DEP Leite da mãe +143
Lactação da mãe: 5.923 Kg
- Neta do Grande Abaeté S, touro provado para carne e leite;
- Parida de fêmea do Caio FIV JF.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 18



Fazenda Ygarapés

JFT 2326 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 20/05/2004

Édipo da Alagoinha
Outubro Cruz das Almas

Demais S

Escoteiro JA

Gentil JA

Marmanjo

Dalla CA

Viçosa JA

Dentina CA

Namorada

Seridó JA

Alabama de Alagoinha

Aeronave JF 
Nuvem JF

DEP Leite +487
Lactação: 5.508 Kg
- Filha da recordista Nuvem JF, que produziu 8.355 kg de leite em uma lactação.
- Filha do Édipo de Alagoinha, que foi, por vários anos, o nº1 do Sumário para leite.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 19



Guzerá Ibituruna

JFPA 53 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 18/11/2005

Seridó JA
Escoteiro JA

Itaipu JA

Maiz S

Ceilão JA

Cabul II S

Escolta JA

Capineira S

Valença JA

Goya S

Paredão S

Viçosa JA

Goya II S 
Biba S

Alagoa FIV Ibituruna é uma matriz com dupla prova. Avaliada pelo ABCZ/PMGZ – Gado 
de Corte ela é TOP 36% para desenvolvimento ponderal. Avaliada pelo Programa Nacional 
de Melhoramento do Guzerá para Leite (PNMGUL) ela possui DEP Leite +237,40. Está 
parida de fêmea do touro Nápole TE JF (Cravo x Nuvem JF).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 20



Guzerá Ibituruna

JFPA 58 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 12/02/2006

Barbante JF
Uai

Marechal

Guara da Xarq.

Uai

Maluro S

Cumparsita

Acar S

União

Nigoa S

Namuli S

Rupia

Colombia S 
Decimal S

Magnólia TE Ibituruna é uma matriz com dupla prova. Avaliada pelo ABCZ/PMGZ – Gado 
de Corte ela é POP 11% para desenvolvimento ponderal. Avaliada pelo Programa Nacional 
de Melhoramento do Guzerá para Leite (PNMGUL) ela possui DEP Leite +64. Está parida 
de macho do touro Notável TE JF (Perseu S x Calçada JF).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 21



Uniube

FNF A 363 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 29/09/2009

Barbante JF
Uai

Marechal

Maiz S

Uai

Tarugo

Cumparsita

Tabela S

União

Morada

Acarajé S

Rupia

Denguice NF 
Mansão NF

Filha do Campeão Nacional Barbante JF, pai de diversas vacas campeãs de torneio e 
recordista da raça.
Sua mãe Mansão NF reúne toda nobreza do Guzerá NF, produziu 5.050 kg em 305 dias.
Está prenha do touro Nova Seita D.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 22



Uniube

MAPZ 58 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 02/08/2009

Osasco 4M
Barbante JF

Uai

Timoneiro JA

Assai JA

Nambu JP

Rupia

Magnolia

Shamita

Lua JP

Gentil JA

Derramada 4M

Valência JP 
Lenda JP

Filha de Osasco 4M, touro provado no Sumário de Leite com DEP +193. Pai de diversas 
campeãs de torneio. Sua mãe Lenda JP produziu 5.729 kg em 365 dias.
Está prenha do touro Nova Seita D.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 23



Agostinho Alcântara Aguiar

SULA 775 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 16/10/2007

Cravo PEAC
Estilo da Alagoinha

Outubro Cruz das Almas

Perseu S

Uai

Soberano

Flavia

Gesta S

União

Unica

Cabul III S

Rupia

Delamar 
Dica Ilha Funda

RARIDADE A VENDA!!!
Linda vaca, filha da grande Dica Ilha Funda, expressão máxima da dupla aptidão da raça Guzerá. 
Participando do Torneio Leiteiro da ExpoZebu 2012!
Irmã materna de: Grinalda Ilha Funda - segunda lactação com 30,505 kg de leite/dia e Grande Campeã Vaca 
Dupla Aptidão da SuperAgro 2010, destaque da edição Leilão Elite Guzerá SULA 2010.
Invocada Ilha Funda – Campeã do Torneio SUPERAGRO 2010 e  Governador Valadares 2010 na categoria 
Vaca Jovem, 6ª colocada na relação de vacas superiores nascidas a partir de 1998, pelo Sumário CBMG/2011, 
DEP +633 kg de leite, com produção de 4.669 kg em 335 dias na primeira cria.
Janaúba Ilha Funda - Campeã do Torneio Leiteiro Governador Valadares 2010 na categoria Fêmea Jovem.
Juta Ilha Funda - 3º Prêmio Fêmea Jovem do concorrido Torneio Leiteiro de Governador Valadares 2010, 
destaque da edição Leilão Elite Guzerá SULA 2011.
Seu pai Cravo TE PEAC (Estilo de Alagoinha x Rúpia JF) tem PTA leite 332kg, é raridade genética e destaque 
na aptidão leiteira do guzerá, sendo irmão completo da  Bonança TE JF e também irmão materno do Barbante JF. 
Segue muito bem parida de fêmea -  SULA 1562 -  do Champi do Villefort (Abaeté S em vaca Édipo de 
Alagoinha), portanto bezerra com uma das mais nobres associações genéticas para dupla aptidão (Abaeté S, 
Cabul III S, Édipo e Estilo de Alagoinha, Dica Ilha Funda, Delamar B. Peixe Branco, Rúpia JF e Bonança JF).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 24



Ana Vera M. Palmério Cunha

IHL 147 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 15/11/2006

Humaitá TE Taboq.
Edipo da Alagoinha

Outubro Cruz das Alm

Escoteiro JA

Rasta

Gentil JA

Alabama de Alagoinha

Patrulheira JA

Estréia C-362

Valencia JP

Sapucaí JA

Formosa

Lenda JP 
Fibra MRM

Esbelta produziu 5.800 kg de leite em 365 dias na 1ª cria.
Sua mãe produziu 6.000 kg de leite em 365 dias com DEP + 301,7 e traz no pedigree o 
melhor do Guzerá JA e JP.
Seu pai Humaitá é lider do Sumário para leite com DEP + 485.
Está parida de macho de Oró D.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 25



Condomínio Abha

UNIU 45 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 11/10/2007

Cubito GI da ND
Ghallor I

Ghallor Imp.

Kilimanjaro Imp.

Formoso

E. Majdi IV 4C

Boly Imp.

Barodha I

Cubana

Bokad VI 4C

Humayan

Cubana da Tupã

Maab Erakha POI 
Maab Inara POI

Produziu 4.524 kg em 305 dias na 1ª cria ajustado. Ótima doadora.
Filha do Cubito Ghalor I da ND, touro provado de linhagem indiana, pai da atual recordista 
leiteira da raça.
É uma legítima representante do Bokadi Importado em 1962.
Leva ao pé um macho, filho de Perseu S.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 26



Condomínio Ninhada

CNS 6431 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 10/10/2003

Dax S
Namuli S

Guara da Xarqueada

Maiz S

Aladim S

Maiz S

Acar S

Capineira S

Tebas S

Manaiba S

Paredão S

Madia S

Acacia S 
Dala S

DEP Leite +452
Lactação: 4.658 Kg
Doadora extremamente equilibrada que sintetiza o conceito de dupla aptidão.
Representa as melhores famílias de leite da Canoas.
Prestes a parir uma fêmea de Sulfo TE Tabo e concorrer em todo o circuito de torneios de 
2012.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 27



Condomínio Niza

CNS 6326 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 28/06/2003

Dib S
Marques AM

Impossível MF

Fiord S

Namuli S

Caduceu S

Homenagem AM

Goya S

Pamonha S

Patiala S

Cardeal S

Babel S

Niza S 
Grata S

Lactação: 3.407 Kg
Irmã paterna do destaque de leite da Canoas, Marabá S.
Conjunto racial e zootécnico de raro equilíbrio – um modelo para a raça.
Segue gestante de fêmea de Sulfo TE Tabo.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 28



Gilson Bargieri

JFT 3084 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 13/09/2009

Cubito GI da ND
Ghallor I

Ghallor Imp.

Horizonte

Formoso

Seridó JA

Boly Imp.

Caiçara

Cubana

Oliveira

Navegante

Cubana da Tupã

Regata JF 
Estrela JF

DEP Leite +587,75
Lactação oficial da mãe na 1ª cria = 8.053 kg/leite.
Lactação oficial da mãe na 2ª cria = 10.153 kg/leite.
Filha do Cubito, que é pai da recordista Chácara da Boa Lembrança (11.535 kg/leite).

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 29



Paulo César Carneiro Árabe

CIPO 303 • Guzerá • Fêmea• Data Nasc.: 25/04/2006

Abaeté S
Galileu S

Burguês S

Outubro Cruz das Almas

Maiz S

Rasta

Cabinda S

Alabama de Alagoinha

Tarpa S

Estréia C-362

Édipo da Alagoinha

Burara S

Formosa 
Hungria TE Taboq.

Reúne no pedigree o melhor do Guzerá Canoas e Taboquinha.
Filha do líder do Ranking Abaeté S, com Hungria Taboquinha, é portanto irmã completa de 
Sulfo e Saloio Taboquinha (ambos em coleta) e materna da campeã Ola.
Prenha e sexada de fêmea do Nova Seita D, programada para o Torneio Leiteiro de Muriaé.

Comprador:                                                                                                         Valor: 

Lote 30



05 de maio 2012 • Sábado • 20h 
Chácara Colorado - Uberaba MG

ASSESSORIAS AGÊNCIALEILOEIRA


