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Lotese e
1) Alfa do Passo Fino
2) Alma da Capituva

3) Zico da Santa Lúcia
4) Imbuia do Caito

5) Jatobá H2S
6) Urgente do Passo Fino
7) Almirante da Capituva

8) Ouro Preto da Santa Lúcia
9) Madri do Caito

10) Jasmin H2S
11) Yves do Passo Fino (Castrado)

12) Botafogo da Capituva
13) Volvo da Santa Lúcia

14) Noruega do Caito
15) Iara H2S

16) Comboio do Passo Fino II
17) Aquiles da Capituva
18) Zeus da Santa Lúcia

19) Noite do Caito
20) Havana H2S

21) Zoé do Passo Fino
22) Ambição da Capituva
23) Detalhe da Cachoeira

24) Holiday H2S
25) Zinabre da Santa Lúcia

26) Bandeirante da Capituva
27) Xerox da Santa Lúcia

28) Hagatha H2S 
29) Justiceiro H2S

30) Zape da Santa Lúcia



Sexo:   Fêmea
Nascimento:  03/01/2014
Vendedor:   Haras do Passo Fino
Localização:   Jaguariúna - SP

Lote

e e01

Alfa do Passo Fino

SEU AVÔ, ORIGINAL DO PASSO FINO

URGENTE DO PASSO
FINO

RENDA DO PASSO
FINO

KONDOR DO PASSO FINO

REVANCHE DO PASSO FINO

ORIGINAL DO PASSO FINO

MACONHA DO PASSO FINO

Alfa do Passo Fino reúne os dois sangues de resultados 
comprovados no plantel de Luiz Carlos Bueno, anal o 
raçador Urgente do Passo Fino vem a ser lho de Kondor do 
Passo Fino, pai de várias campeãs nacionais. Já na linha baixa
Renda do Passo Fino vai a Original do Passo Fino raçador 
renomado pai de inúmeros campeões como Revista do Passo 
Fino, Jogo do Malboro e Original do Nilo.  Alfa é uma fêmea
extremamente marchadeira, de cômodo inquestionável e que
com certeza fará a diferença para o mais exigente criador.

https://www.youtube.com/watch?v=3xyKpPnokMU
https://www.youtube.com/watch?v=3xyKpPnokMU


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   19/09/2016
Vendedor:   Haras Capituva
Localização:   Altinópolis - SP

Lote

e e02

Alma da Capituva

SEU AVÔ, GALANTE DO EXPOENTE

ALBATROZ VS YOLE DO PASSO FINO

GALANTE DO EXPOENTE

ROSEIRA DO PASSO FINO

ORIGINAL DO PASSO FINO

JOCASTA PATRIMÔNIO

Alma é simplesmente o sangue mais atual e requisitado da raça, 
não para menos anal é neta de Galante do Expoente na linha 
alta e Original do Passo Fino na linha baixa. Dois grandes 
ícones, duas grandes genéticas reunidas em um só animal. 
Alma da Capituva já vem desde os primeiros meses de vida 
chamando a atenção ao pé da égua ainda, anal desde pequeno
 demonstrava o seu potencial como exímia marchadeira através
 de uma marcha de boa qualidade e expressiva, e com uma 
 beleza morfológica inquestionável.

https://www.youtube.com/watch?v=YZJH2CzB34w
https://www.youtube.com/watch?v=YZJH2CzB34w


Sexo:   Macho
Nascimento:   13/12/2016
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e03

Zico da Santa Lúcia

SEU AVÔ, TIGRÃO KAFÉ

OURO PRETO 
DA SANTA LÚCIA

IMPERATRIZ DA SANTA
LÚCIA

TIGRÃO KAFÉ

QUADRILHA DA PAO GRANDE

WHISKY J.B.

NOBREZA DE SANTA
LÚCIA

Outro potro diferenciado e de muitas qualidades facilmente 
comprovadas ao assistirem seu vídeo, pois se trata de um potro 
marchador nato, de bom gesto, estilo e muita qualidade de 
movimentação, expressivo, raçudo, de grandes qualidades 
morfológicas e com uma genética ímpar. Este tem muita raça, 
marcha e pedigree para brilhar em qualquer plantel, uma vez 
que possui em sua genealogia alguns dos principais garanhões 
da nossa raça como Tigrão Kafé, Original de Santa Lúcia e 
Nobre de Santa Lúcia. Potro que apresenta todas características
p a r a  s e  t o r n a r  u m  g r a n d e  r e p r o d u t o r  n o  f u t u r o .

https://www.youtube.com/watch?v=zhF0hLmlu0Y
https://www.youtube.com/watch?v=zhF0hLmlu0Y


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   30/12/2008
Vendedor:   Haras do Caito
Localização:   Jardinópolis - SP

Lote

e e04

Imbuia do Caito

SUA MÃE,  CORUJA DO CAITO

ANGAÍ COMANDO CORUJA DO CAITO

ANGAÍ QUILHER

ANGAÍ DAMA

IMPERADOR DO CROCOTÓ

IMAGEM KAFÉ

Égua que vem a ser lha de Angay Comando, que carrega o 
sangue de Quartel JB. Na sua linha baixa vai a Coruja do Caito, 
égua de beleza rara, com sangue paterno fechado no inesquecível
Estevão da Mangueira.

https://www.youtube.com/watch?v=bJ-CBxV3UUA
https://www.youtube.com/watch?v=bJ-CBxV3UUA


Sexo:   Macho
Nascimento:   27/09/2017
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e05

Jatobá H2S

SEU PAI,  AR FIGURINO

AR FIGURINO AMAZONA DO GUEGA

RINGO D2

AR NAL

ARISCO DA CERTEZA

MIRÓPIA DO GUEGA

Tem muitos criatórios que não gostam quando nascem machos 
durante as parições, porém esse é um caso a parte, anal é um
potro extraordinário, onde o Haras H2S somente liberou 
comercialização dele, cando com 10 coberturas de reserva. 
Também pudera, não apenas pelo seu andamento ou beleza rara, 
mas também pela genética diferenciada, anal é lho do Campeão 
Nacional AR Figurino que vai ao lendário Ringo D2 e que vai ao 
inquestionável Mulato D2. Já na linha baixa outra surpresa para 
os interessados, anal vem a ser neto pela linha baixa do 
inesquecível Arisco da Certeza. Jatobá é um potro que realmente 
dará uma montada diferente.

https://www.youtube.com/watch?v=OJN1qI14WfM
https://www.youtube.com/watch?v=OJN1qI14WfM


Sexo:   Macho
Nascimento:  10/05/2010
Vendedor:   Haras do Passo Fino
Localização:  Jaguariúna-SP

Lote

e e06

Urgente do Passo Fino 

REVANCHE DO PASSO
FINO

ORIGINAL DO PASSO FINO

PIRÂMIDE PAREDÃO

KONDOR DO PASSO
FINO

FESTIN PASSO FINO

DUQUESA PASSO FINO

SUA FILHA,   ALFA DO PASSO FINO 

Urgente do Passo Fino, aqui a opção para o mais exigente 
comprador, anal ele é de pelagem escura, bom de produção,
bom de pista e acima de tudo com uma genética diferente, anal
é Kondor do Passo Fino em Original do Passo Fino. Por onde 
andou deu muita alegria a equipe do Haras Passo Fino, onde 
deixa no Haras a bela Alfa do Passo Fino.

- Reservado Campeão Cavalo - Bragança Paulista/SP - 2015
- 1º Prêmio Cavalo - Uberlândia/MG - 2015
- 1º Prêmio Cavalo - Franca/SP - 2015
- Reservado Campeão Cavalo - Altinópolis/SP - 2015
- 1º Prêmio Cavalo de Marcha - Avaré/SP - 2015
- Campeão Cavalo - Avaré/SP - 2015
- Campeão Cavalo -  Uberlândia/MG - 2014
- Reservado Campeão Cavalo de Marcha - Uberlândia/MG - 2014

https://www.youtube.com/watch?v=0fV4rO7yW14
https://www.youtube.com/watch?v=0fV4rO7yW14


Sexo:   Macho
Nascimento:   23/10/2016
Vendedor:   Haras Capituva
Localização:   Altinópolis - SP

Lote

e e07

Almirante da Capituva

SEU AVÔ, GALANTE DO EXPOENTE

ALBATROZ VS SEREIA DO PASSO FINO

GALANTE DO EXPOENTE

ROSEIRA DO PASSO FINO

ORIGINAL DO PASSO FINO

PIRÂMIDE PAREDÃO

Almirante é o sangue mais atual e requisitado da raça, 
não é para menos anal é neto de Galante do Expoente na linha 
alta e Original do Passo Fino na linha baixa. Dois grandes 
ícones, duas grandes genéticas reunidas em um só animal. 
Almirante da Capituva já vem desde os primeiros meses de vida 
chamando a atenção ao pé da égua ainda, anal desde pequeno
demonstrava o seu potencial como grande marchaor através
 de uma marcha de boa qualidade e expressiva, e com uma 
 beleza morfológica inquestionável.

https://www.youtube.com/watch?v=YZJH2CzB34w
https://www.youtube.com/watch?v=YZJH2CzB34w


Sexo:   Macho
Nascimento:   10/01/2012
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e08

Ouro Preto da Santa Lúcia

SEU PAI, TIGRÃO KAFÉ

TIGRÃO KAFÉ QUADRILHA DA 
PAO GRANDE

PALHAÇO DE ITUVERAVA

TIGREZA DE SANTA JACINTA

FACEIRO DO ZUMBIDO

ARGÔNIA ITAMBI 
DA STELLAMARIS

Só mesmo o compromisso de fazer um grande Leilão, fez com 
que o Haras Santa Lúcia  disponibiliza-se aos senhores 
compradores este jovem garanhão que temos a certeza que muito
 vai contribuir para a Raça Mangalarga Marchador. Reprodutor 
negro que encanta a todos por sua beleza zootécnica, expressão
 racial e um andamento extremamente marchado e se não 
bastasse tudo isso é de uma genética rara, por possuir em sua 
genealogia animais que muito contribuíram para a raça 
Mangalarga Marchador, como Tigrão Kafé, Argônia Itambi da 
Stellamaris e Nobre de Santa Lúcia. Garanhão para quem 
procura genética, pista e qualidade!  Deixa no Haras Santa Lúcia, 
animais de reserva absoluta, de ótima morfologia e muita marcha.

https://www.youtube.com/watch?v=YoFi0lW5qwA
https://www.youtube.com/watch?v=YoFi0lW5qwA


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   01/12/2011
Vendedor:   Haras do Caito
Localização:   Jardinópolis - SP

Lote

e e09

Madri do Caito

SEU AVÔ,  INDISCRETO DA J.F. JOCEMAR

GUARANÁ EDÚ HUNGRIA DO CAITO

INDISCRETO DA J.F. JOCEMAR

HERANÇA DA CABEÇA BRANCA

IMPERADOR DO CROCOTÓ

PAQUERA F.A.D

Aqui um dos cruzamentos mais interessantes deste remate, 
Madri que é lha de Guaraná Edu que vai a Indiscreto da J.F.
 Jocemar em Hungria do Caito, que vem a ser lha de Imperador 
do Crocotó, cavalo que remonta às origens de Estevão da 
Mangueira, portanto, esta matriz carrega o mesmo sangue do 
campeoníssimo Fantástico do Caito e da Campeã Nacional Delta 
do Caito.

https://www.youtube.com/watch?v=EXU8IqyLieQ
https://www.youtube.com/watch?v=EXU8IqyLieQ


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   24/09/2017
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e10

Jasmim H2S

SEU PAI, AR FIGURINO

AR FIGURINO MANDINGA TRAZ-OS-MONTES

RINGO D2

AR NAL

VASCO JN53

GUITARRA TRAZ-OS-MONTES

Jasmim não chama atenção apenas pelo seu andamento ou beleza
rara, mas também pela genética diferenciada, anal é lha do 
Campeão Nacional AR Figurino que vai ao lendário Ringo D2 e 
que vai ao inquestionável Mulato D2. Já na linha baixa outra 
surpresa para os interessados, anal vem a ser neto pela linha 
baixa do inesquecível Vasco JN 53. Jasmim é uma potra que 
realmente dará uma montada diferente.

https://www.youtube.com/watch?v=v7AK58CNqvs
https://www.youtube.com/watch?v=v7AK58CNqvs


Sexo:   Macho Castrado
Nascimento:  07/09/2012
Vendedor:   Haras do Passo Fino
Localização:  Jaguariúna-SP

Lote

e e11

Yves do Passo Fino

SEU PAI KONDOR DO PASSO FINO

CASTRADO

AMARAL DARA

GINETE DA EMBAÚBA

AMARAL PANTERA

KONDOR DO PASSO
FINO

FESTIN PASSO FINO

DUQUESA PASSO FINO

Ives é o que podemos chamar de um exímio marchador das pistas
anal por onde passou disputou, concorreu e ganhou. Sua
genética realmente não o deixa a desejar em nada anal é lho
de Kondor Passo Fino em égua Amaral.

- Campeão Cavalo Adulto - São João da Boa Vista/SP - 2017
- Reservado Campeão Cavalo Adulto de Marcha - 
São João da Boa Vista/SP - 2017
- 1º Prêmio Cavalo Adulto - Franca/SP - 2017
- 1º Prêmio Cavalo - São João da Boa Vista/SP - 2016
- 1º Prêmio Cavalo de Marcha - São João da Boa Vista/SP - 2016
- Campeão Cavalo Júnior - Itapetininga/SP - 2016
- Campeão Cavalo Júnior de Marcha - Itapetininga/SP - 2016

https://www.youtube.com/watch?v=p9s2y-1cNgg
https://www.youtube.com/watch?v=p9s2y-1cNgg


Sexo:   Macho
Nascimento:   06/03/2017
Vendedor:   Haras Capituva
Localização:   Altinópolis - SP

Lote

e e12

Botafogo da Capituva

SEU PAI,  VULCÃO CAXAMBUENSE

VULCÃO 
CAXAMBUENSE

BRISA DO CONFORTO

QUARTZO CAXAMBUENSE

NEGRITA CAXAMBUENSE

TOPADA SERTÃO

SUCATA DO CONFORTO

Esse potro é o que podemos chamar de autentico sangue do 
Sul de Minas, anal é lho de Vulcão Caxambuense que vai a 
Quartzo Caxambuense, e na linha baixa vai a Topada Sertão 
que vai a Truc do Morro Grande. Potro que apesar da pouca 
idade já demonstra características importantes no andamento
 e de qualidade e expressão também na morfologia.

https://www.youtube.com/watch?v=f8_VLRgPy2I
https://www.youtube.com/watch?v=f8_VLRgPy2I


Sexo:   Macho
Nascimento:   16/03/2015
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e13

Volvo da Santa Lúcia

SEU PAI, CAXAMBU BEIRUTE

CAXAMBU BEIRUTE

TRILHO DA ZIZICA

CATITÓ OLINDA

Jovem garanhão lho do extraordinário reprodutor Caxambu 
Beirute, com certeza mais uma das estrelas deste leilão, sua mãe
 Imperatriz da Santa Lúcia é lha de Nobreza de Santa Lúcia 
uma irmã própria do grande Original de Santa Lúcia. Volvo além
 de muito bonito se trata de um garanhão de inúmeras qualidades 
zootécnica, um andamento marchado, diagramado, muito 
expressivo e caracterizado, arqueado e com ótimos aprumos. 
Realmente um sonho de consumo de qualquer criador e que 
demonstra todo compromisso e desprendimento do Haras Santa
 Lúcia para com a raça Mangalarga Marchador. Garanhão para 
entrar na “Elite” de qualquer plantel deste nosso Brasil!

IMPERATRIZ DA SANTA
LÚCIA

WHISKY J.B.

NOBREZA DE SANTA
LÚCIA

https://www.youtube.com/watch?v=1krKhqOAr-8
https://www.youtube.com/watch?v=1krKhqOAr-8


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   02/20/2012
Vendedor:   Haras do Caito
Localização:   Jardinópolis - SP

Lote

e e14

Noruega do Caito

Seu pai Guaraná Edu que vem a ser lho de Indiscreto JF da 
Jocemar, cavalo fechado na linhagem Lobos.  Na linha baixa 
Noruega vem a ser lha da magníca Inglaterra do Caito que 
vem a ser lha de Encanto do Caito, sendo um irmão da 
campeoníssima Delta do Caito e Fantástico do Caito.

GUARANÁ EDÚ INGLATERRA DO CAITO

INDISCRETO DA J.F. JOCEMAR

HERANÇA DA CABEÇA BRANCA

ENCANTO DO CAITO

UCRÂNIA DO CAITO

SEU AVÔ,  INDISCRETO DA J.F. JOCEMAR

https://www.youtube.com/watch?v=4MHYe_itM3I
https://www.youtube.com/watch?v=4MHYe_itM3I


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   07/10/2016
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e15

Iara H2S

SEU AVÔ,  VETO DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA

CRAVO H2S ZINGA DO GUEGA

VETO DE SÃO FRANCISCO
DE UBERABA

BOA DO GUEGA

MAREL PITANGA

KIBONECA DO GUEGA

Aqui a linhagem São Francisco de Uberaba novamente 
presente na genética de Iara H2S, anal vem a ser neta de Veto
de São Franciso de Uberaba. Na linha baixa Iara é neta de um 
dos grandes ícones da raça, o lendário Marel Pitanga, 
realmente é uma potra que diferencia das demais.

https://www.youtube.com/watch?v=-t6_FU8g_oU
https://www.youtube.com/watch?v=-t6_FU8g_oU


Sexo:   Macho
Nascimento:  02/08/2016
Vendedor:   Haras do Passo Fino
Localização:  Jaguariúna-SP

Lote

e e16

Comboio do Passo Fino II

SEU AVÔ,  GALANTE DO EXPOENTE

ALBATROZ V.S AMARAL 
GAZETA

GALANTE DO EXPOENTE

ROSEIRA DO PASSO FINO

GINETE DA EMBAÚBA

AMARAL ZORRA

Comboio é um chama muito a atençãopotro que realmente nos 
pois carrega em suas veias sangues nobres da raça e do trabalho
de Luiz Carlos Bueno Ferreira, anal Comboio é neto de 
Galante do Expoente, em égua Amaral. Ou seja Comboio carrega
o mesmo sangue dos Campeões Nacionais Abiara e Lúcido da
Figueira. Uma promessa um jovem potro que com certeza fará
a diferença em muito plantel por aí. 

https://www.youtube.com/watch?v=OvZKNJB9djc
https://www.youtube.com/watch?v=OvZKNJB9djc


Sexo:   Macho
Nascimento:   15/11/2016
Vendedor:   Haras Capituva
Localização:   Altinópolis - SP

Lote

e e17

Aquiles da Capituva

SEU AVÔ,  MEIRELLES CHAMEGO

RITMO KAFÉ ATHABASCA VERONA

ORIGINAL DE SANTA LÚCIA

BANDEIRA KAFÉ

MEIRELLES CHAMEGO

ATHABASCA QUALIDADE

Aqui um potro de muito expressivo e muito marchador, anal 
tem genética de sobra para isto, Aquiles é lho de Ritmo Kafé 
que vem a ser lho de Original de Santa Lúcia, uma lenda na 
raça pai do Campeão Nacional Cabuçu da Selva Morena. Na 
linha baixa Aquiles já carrega em suas veias o sangue do 
magnico Meirelles Chamego (Ringo D2 X Meirelles Jamaica)
 ou seja sangue nobre do mais alto padrão.

https://www.youtube.com/watch?v=kT1DS1bny78
https://www.youtube.com/watch?v=kT1DS1bny78


Sexo:   Macho
Nascimento:   17/12/2016
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e18

Zeus da Santa Lúcia

SEU PAI,  DIREITO DO FLORIM

DIREITO DO FLORIM

NOBRE DE SANTA LÚCIA

UMBANDA DA ESPERANÇA

Potraço! Este é simplesmente um espetáculo de potro.  Potro que 
transpira muita raça e marcha por todos os seus poros, um lho 
do grande raçador Direito do Florim um lho direto do 
excepcional Nobre de Santa Lúcia. Zeus veio para brilhar e 
acrescentar muita genética e raça em qualquer plantel de 
Mangalarga Marchador deste nosso País. Potro diferenciado, 
extremamente marchador, com excelente troca de apoios, muito 
diagramado, arqueado, ossudo, expressiva, frente alta e de muita 
raça. 
 

TULIPA DA SANTA LÚCIA

GATO DO HARAS ALICE

DINAMARCA DE SANTA 
LÚCIA

https://www.youtube.com/watch?v=nFxiq9im1kY
https://www.youtube.com/watch?v=nFxiq9im1kY


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   25/10/2012
Vendedor:   Haras do Caito
Localização:   Jardinópolis - SP

Lote

e e19

Noite do Caito

Ègua que carrega em suas veias sangue JB de sua mãe 
Jogatina Dois Irmãos uma lha de Jogo JB. Seu pai Herói do 
Caito, é um lho de Topázio Morro Grande da Zizica, que vem
 a ser lho do raçador Trilho Morro Grande da Zizica, pai dos 
campeões nacionais Flor e Galante do Expoente.

HERÓI DO CAITO JOGATINA DOIS
IRMÃOS

TOPÁZIO MORRO GRANDE 
DA ZIZICA

RENÚNCIA GIBATÃO

JOGO JB

DOUTRINA DO LAY

SEU AVÔ,  JOGO JB

https://www.youtube.com/watch?v=wC-w2NJq6b0
https://www.youtube.com/watch?v=wC-w2NJq6b0


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   21/12/2015
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e20

Havana H2S

SEU AVÔ,  VETO DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA

CRAVO H2S ZUZA DO GUEGA

VETO DE SÃO FRANCISCO
DE UBERABA

BOA DO GUEGA

MAREL PITANGA

HARPA DO GUEGA

Aqui a linhagem São Francisco de Uberaba novamente 
presente na genética de Iara H2S, anal vem a ser neta de Veto
de São Franciso de Uberaba. Na linha baixa Iara é neta de um 
dos grandes ícones da raça, o lendário Marel Pitanga, 
realmente é uma potra que diferencia das demais.

https://www.youtube.com/watch?v=tZlP3t7g3xM
https://www.youtube.com/watch?v=tZlP3t7g3xM


Sexo:   Fêmea
Nascimento:  27/12/2013
Vendedor:   Haras do Passo Fino
Localização:  Jaguariúna-SP

Lote

e e21

Zoé do Passo Fino

SEU PAI,  ORIGINAL DO PASSO FINO

ORIGINAL DO 
PASSO FINO

SORAYA DO 
PASSO FINO

SEIKO L.J.

DESTAQUE HONRA

KONDOR DO PASSO FINO

DESTAQUE CINEMA

Zoé do Passo Fino é o resultado do trabalho comprovado do 
Haras Passo Fino através de uma genética que se consolidou
ao longo dos anos através de seus garanhões Original do Passo
Fino e Kondor do Passo Fino. Zoé é a prova desse trabalho pois
vem a ser lha de Original do Passo Fino em Soraya do Passo
Fino que vem a ser lha de Kondor do Passo Fino. Resumindo
Zoé carrega o sangue de dois ícones do Passo Fino que já
produziram inúmeros animais em destaque tanto em reprodução
quando em pista.

https://www.youtube.com/watch?v=WV-KN3MoJtk
https://www.youtube.com/watch?v=WV-KN3MoJtk


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   15/02/2016
Vendedor:   Haras Capituva
Localização:   Altinópolis - SP

Lote

e e22

Ambição da Capituva

GENGIBRE JULIPA DELLA BEIRA SERRA

EMBAIXADOR AF

CASTANHA JULIPA

VETO DE SÃO FRANCISCO
DE UBERABA

OLGA DE PATROCÍNIO

SEU AVÔ,  VETO DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA

Potra diferenciada principalmente no que se refere a genética, 
anal é neta do garanhão Embaixador AF, exímio marchador do 
Sul de Minas de criação do amigo Aurélio Barbosa. Embaixador 
que prestou um inestimável trabalho na seleção AF e também 
no Haras Meirelles do criador Josino Meirelles. Já na linha 
baixa Ambição carrega o sangue do raçador e extremamente 
marchador Veto de São Francisco de Uberada, animal que tem 
passado a seus lhos e netos uma beleza rara no andamento 
um posterior de extrema qualidade. Ambição da Capituva é 
simplesmente uma potra de sangue Lobos e “53” de muito 
andamento e genética nobre.

https://www.youtube.com/watch?v=Bm4IuSkqymU
https://www.youtube.com/watch?v=Bm4IuSkqymU


Sexo:   Macho
Nascimento:   11/12/2009
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e23

Detalhe da Cachoeira

SEU PAI,  ALMANAQUE DA CACHOEIRA

ALMANAQUE DA 
CACHOEIRA

...

LICENÇA DA FAZENDINHA

Este sem sombra de dúvidas, é um fenômeno de andamento e 
que podemos classicá-lo como sinônimo de beleza plástica e 
qualidade zootécnica. Reprodutor que serviu ao Haras Santa 
Lúcia nos últimos anos onde deixou vários produtos reserva no
 Haras e que muito estão contribuindo para o trabalho de 
refrescamento, uma vez que reuni em seu conjunto algumas das
 principais características buscadas em um nobre reprodutor, 
beleza plástica e zootécnica, expressivo, caracterizado, boas 
angulações e ossatura e um andamento marchado. 

ESPADA VALÃO 
DA CACHOEIRA

TABATINGA CABUÍ

ARA KALI

https://www.youtube.com/watch?v=o25RbfanEVs
https://www.youtube.com/watch?v=o25RbfanEVs


Sexo:   Macho
Nascimento:   10/01/2016
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e24

Holiday H2S

SEU AVÔ,  VETO DE SÃO FRANCISCO DE UBERABA

XERIFE LUXOR CARÍCIA H2S

TALENTO DE DOURADO SM

QUIRIS LUXOR

VETO DE SÃO FRANCISCO
DE UBERABA

QUIBANDA DO GUEGA

Aqui a linhagem São Francisco de Uberaba novamente 
presente na genética de Holiday H2S, anal vem a ser neta de 
Veto de São Franciso de Uberaba. Na linha alta é neto de um 
dos grandes ícones da raça, o lendário Talento de Dourado SM,
ou seja sangue 53 fechado neste lindo pampa do triângulo
Mineiro.

https://www.youtube.com/watch?v=WzCn15F1pbQ
https://www.youtube.com/watch?v=WzCn15F1pbQ


Sexo:   Macho
Nascimento:   10/03/2017
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e25

Zinabre da Santa Lúcia

SEU AVÔ, TIGRÃO KAFÉ

OURO PRETO 
DA SANTA LÚCIA

ÓTICA DE ITANHÉM

TIGRÃO KAFÉ

QUADRILHA DA PAO GRANDE

MARQUÊS JOCAMAN

JAZIDA DE ITANHAÉM

Mais um potro Top presente neste Leilão e que veio para trazer 
muitas alegrias. ZINABRE é extremamente marchador, cômodo, 
articulado, de ótimo gesto e muita força nas pernas e possuidor 
de uma morfologia incontestável, uma das promessas do Haras 
Santa Lúcia para as pistas e reprodução, pois possui em sua 
genealogia animais que muito contribuíram para a nossa raça 
como Nobre de Santa Lúcia, Quilate de Santa Lúcia e Meca LJ.
Esse pode preparar a sela!

https://www.youtube.com/watch?v=L322kjt7jcw
https://www.youtube.com/watch?v=L322kjt7jcw


Sexo:   Macho
Nascimento:   10/03/2017
Vendedor:   Haras Capituva
Localização:   Altinópolis - SP

Lote

e e26

Bandeirante da Capituva

KONDOR DO 
PASSO FINO

YRLANDA DO 
PASSO FINO

FESTIN DO PASSO FINO

DUQUESA DO PASSO FINO

GALANTE DO EXPOENTE

CEREJA SRM

Bandeirante, realmente aqui uma genética que dispensa qualquer
tipo de apresentação, anal é lho de Kondor do Passo Fino, pai 
de inúmeras e inúmeros campeões nacionais. Já sua mãe é 
Yrlanda do Passo no, Égua de destaque do haras anal é lha 
de Galante do Expoente em Cereja SRM, Yrlanda é uma fêmea 
que chama muito a atenção pelo andamento marchado e de 
extrema qualidade zootécnica.

SEU AVÔ,  GALANTE DO EXPOENTE

https://www.youtube.com/watch?v=-3E_st70nMg
https://www.youtube.com/watch?v=-3E_st70nMg


Sexo:   Macho
Nascimento:   14/02/2016
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e27

Xerox da Santa Lúcia

SEU AVÔ,  ALMANAQUE DA CACHOEIRA

DETALHE DA
CACHOEIRA

ALMANAQUE DA CACHEIRA

ESPADA VALÃO DA CACHOEIRA

Momento importante desse remate! Vai aí um extraordinário 
potro alazão lho de Homenagem de Santa Lúcia uma irmã 
materna do grande raçador Original de Santa Lúcia, com o 
excepcional Detalhe da Cachoeira. Potro de uma beleza 
zootécnica rara, expressivo, caracterizado, de um andamento 
marchado, diagramado, raçudo e de uma genética muito 
consolidada, pois carrega em seu pedigree a essência das 
mais renomadas linhagens desta raça. 

HOMENAGEM 
DE SANTA LÚCIA

PÉGASO B.R.

IMPERATRIZ DE 
SANTA LÚCIA

https://www.youtube.com/watch?v=OkgaS-_Y1gM
https://www.youtube.com/watch?v=OkgaS-_Y1gM


Sexo:   Fêmea
Nascimento:   20/09/2015
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e28

Hagatha H2S
Marcha Picada

SEU PAI,  AR FIGURINO

AR FIGURINO NOCHA HZ

RINGO D2

AR NAL

INCERTO HZ

CARÍCIA CP

Hagatha, essa é Marcha Picada, mas uma marcha de top das top, 
anal é cômoda de sobra, é de morfologia expressiva, e de gesto
 de marcha acima da média. Quando avaliamos a sua genética, ela 
realmente nos chama muito a atenção, pois é lha do Campeão 
Nacional AR Figurino, que vai ao lendário Ringo D2 e que vai ao 
inquestionável Mulato D2. Na linha baixa já carrega o sangue do 
grande Incerto HZ.

https://www.youtube.com/watch?v=zMW2aYGYkxY
https://www.youtube.com/watch?v=zMW2aYGYkxY


Sexo:   Macho
Nascimento:   04/02/2018
Vendedor:   Haras H2S
Localização:   Uberaba - MG

Lote

e e29

Justiceiro H2S

SUA AVÓ,  AR ESPERANÇA

AR MAVERICK QUIPOTA HZ

AR ENCANTO

AR ESPERANÇA

IMPERIO HZ

JÚNIA HZ

Esse Potro realmente tem marcha de sobra, anal carrega o 
sangue da lendária linhagem 53, indo ao inesquecivel Jocal J.F.53. 
Mas dentro dessa genética diferenciada Justiceiro ainda vem a 
ser neto da Campeã Nacional AR Esperança que brilhou muito 
durante a sua apresentação no Parque da Gameleira. Justiceiro 
é um potro de ótima morfologia e de um diagrama de marcha 
bem diferenciado.

https://www.youtube.com/watch?v=frAQzCy7S6w
https://www.youtube.com/watch?v=frAQzCy7S6w


Sexo:   Macho
Nascimento:   27/12/2016
Vendedor:   Fazenda Santa Lúcia
Localização:   Promissão - SP

Lote

e e30

Zape da Santa Lúcia

SEU AVÔ,  ALMANAQUE DA CACHOEIRA

DETALHE DA
CACHOEIRA

ALMANAQUE DA CACHEIRA

ESPADA VALÃO DA CACHOEIRA

Mais um lindo potro pampa que temos a certeza que vai dar 
muitas alegrias ao futuro proprietário, por ser possuidor de 
uma genética rara e muito consistente, de excelente 
morfologia, caracterizado e um andamento extremamente 
marchado e clássico. Potro para quem conhece de marcha 
e raça! É raça demais!

IMPERATRIZ DA SANTA
LÚCIA

WHISKY J.B.

NOBREZA DE SANTA
LÚCIA

https://www.youtube.com/watch?v=jv9H9JwuSQo
https://www.youtube.com/watch?v=jv9H9JwuSQo


                                                                                                                        REGULAMENTO
 
                                                                         4º Leilão Virtual Raridades do Marchador

  
1 - DA DATA E FORMA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO
 
O Remate será realizado no dia 24 de Janeiro de 2019, com transmissão do Canal Rural as 21 horas. Os lances somente serão recebidos através de cadastro previamente 
realizados. O valor do lance final será multiplicado por 30 (trinta) sendo este o valor total do lote apregoado.

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
Em 30 (trinta) parcelas, sendo 02 (duas) parcelas à vista no ato do negócio, e mais 28 (vinte e oito) parcelas individuais, mensais e fixas, com vencimentos a cada 30 
(trinta) dias, até o final do contrato.
 
3 - COMISSÕES
 
Do comprador será cobrada a comissão de 8,5% (oito e meio por cento) a ser paga à vista, quando dos acertos de contas com os respectivos compradores.
 
4 - CADASTROS ANTECIPADOS
 
Por tratar-se de evento não presencial, é obrigatória a efetivação dos cadastros dos interessados senhores compradores através do site do leilão, sem os quais não estarão 
credenciados a acatar lances dos respectivos participantes.
 
4.1 - LOCAL DE CADASTRAMENTO
 
Os cadastros deverão ser realizados através do site do telefone  (34) 3311 7002.
 
5 - APROVAÇÃO DOS CADASTROS
 
A critério dos vendedores, os senhores compradores que não apresentarem referências pessoais, bancárias ou documentos exigidos no item 4.1 não estarão aptos a 
participarem do leilão. Caso haja restrição financeira e comercial em instituições credenciadas para avaliação de crédito, o cadastro poderá ser reprovado pela leiloeira. 
 

6 - AVALISTAS
 
Assiste aos vendedores o direito de solicitar avalista de seu conhecimento desde que manifeste esta exigência antes que seja feita a liberação dos animais para entrega
 aos senhores compradores, ficando a aprovação do nome indicado a exclusivo critério do vendedor.
 
7 - DOCUMENTAÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DAS VENDAS
 
Configurada a venda, conforme Cláusula 4,5 e 6 deste Regulamento, estando encaminhando aos senhores compradores os Contratos de Compra e Venda e respectivas 
Notas Promissórias, para o endereço constante do cadastro fornecido, documentação que deverá ser assinada e prontamente devolvida ao nosso escritório.
 
8 - NOTA FISCAL/ICMS
 
O ICMS devido na origem (Estado de origem do animal) é de responsabilidade do vendedor, entretanto o comprador deverá fornecer o seu numero de inscrição de 
produtor rural, caso não forneça o valor do ICMS será de responsabilidade do comprador.
 
8.1 - A nota fiscal referente à compra do animal será emitida pelo vendedor.
 
8.2- DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE
 
Os senhores compradores deverão apresentar ao nosso escritório o seu número de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS para fins de emissão das respectivas 
Notas Fiscais de Venda. A não apresentação acarretará ao comprador o ônus do pagamento do ICMS, calculado sobre o valor total da venda, e que deverá ser recolhido 
previamente à liberação dos animais, pelos responsáveis e mediante depósito antecipado com comprovação de recebimento do respectivo valor em conta corrente
 indicada pela Marcha Brasil aos senhores compradores.
 
8.3 - DO ICMS SOBRE O FRETE
 
Os senhores compradores são os responsáveis quando for o caso de exigência legal, pelo recolhimento do ICMS sobre o frete dos animais adquiridos, correspondente 
ao transporte dos mesmos desde sua origem até o destino indicado, devendo o mesmo ser recolhido, de acordo com a Legislação Vigente pertinente a cada Estado
 respectivo, pelo responsável sobre a contratação dos fretes, antes da liberação dos mesmos, e mediante pagamento com comprovação de recebimento aos senhores 
compradores.
 
9 - LIBERAÇÕES DOS ANIMAIS
 
Os animais adquiridos somente serão liberados para retirada física e entrega aos senhores compradores, após a assinatura dos contratos e respectivas Notas 
Promissórias e recebimento destes documentos pelo nosso escritório, conforme cláusula 7 acima, bem como depois de confirmado os créditos, nas respectivas contas 
corrente indicadas por nos, dos valores correspondentes às comissões de compra e das 02 (duas) primeiras parcelas do sinal do negócio efetivado, de acordo com as 
Cláusulas 2 e 3 deste Regulamento, bem como daqueles descritos na Cláusula 8, 8.1 e 8.2 acima, quando for o caso.



 
10 - DA RETIRADA DOS ANIMAIS
 
Uma vez cumprido o acima descrito na Cláusula 9 deste Regulamento, os senhores compradores poderão retirar os animais adquiridos nos endereços dos Haras dos 
vendedores, sendo de responsabilidade e riscos dos respectivos compradores o transporte dos mesmos desde a origem até seus destinos.

10.1 - O comprador terá 30 dias contanto apartir da assinatura do contrato para retirar o animal, caso isto não ocorra será cobrado a diária de R$ 50,00 (cinquenta)
reais por dia, para a manutenção do animal no local.
 
11 - EMBRIÕES GESTADOS, EMBRIÕES A COLETAR E ÓVULOS
 
Os serviços técnicos e profissionais na coleta de embrião e a conseqüente transferência para a receptora são de responsabilidade do vendedor.
 
A receptora será fornecida pelo vendedor, devendo a mesma ficar à sua disposição após o desmame do produto.
 
11.1 EMBRIÕES A COLETAR - O vendedor deverá disponibilizar, às suas expensas o sêmen a ser utilizado na cobertura da doadora, considerando-se a escolha do 
comprador sobre as opções apresentadas no catálogo do evento ou ainda oferecidas quando da realização do leilão.
 
11.2 ÓVULOS – O garanhão a ser utilizado deverá ser escolhido pelo comprador, que se responsabilizará pelo envio do sêmen até a central de transferência indicada 
pelo vendedor, quantas vezes forem necessárias, sem nenhuma responsabilidade do vendedor quanto aos custos nesta operação, inclusive o valor do próprio sêmen.
 
11.3 EMBRIÕES A COLETAR OU ÓVULOS - Após o recebimento do sinal, bem como da parcela vencível com 30 (trinta) dias, o vendedor se obriga a 
disponibilizar ao comprador a receptora prenha em no máximo 12 (doze) meses.
 
11. 4 - Em não sendo cumprido o prazo de 12 (doze) meses constantes da cláusula 11.3 e tendo o comprador cumprido com todas as suas obrigações de pagamentos, 
fica a critério deste a opção de cancelar o negócio, devendo ser ressarcido pelo vendedor do valor pago e respectivas despesas de comissão de compra, devidamente 
corrigidos, ou ainda dar a este um novo prazo para entrega do embrião gestado.
 

11.5 - O comprador poderá fazer o pagamento pelas condições normais do leilão ou da seguinte forma: 2 (duas) parcelas e a comissão deverão ser pagas á vista, no
 ato do negócio, 2 (duas) parcelas com 30 dias e o saldo devedor, deverá ser pago em 5 parcelas, após 60 (sessenta) dias de gestação, através de laudo comprobatório
 de prenhez assinado pelo médico veterinário responsável pela Central de Transferência de Embriões do vendedor.
 
12 - IRREVOGABILIDADE DAS VENDAS - As vendas realizadas no presente remate são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o comprador recusar o animal 
ou solicitar redução de seu preço, conforme Legislação do Código Civil Brasileiro.
 
13 – RESPONSABILIDADE SOBRE OS ANIMAIS - Serão de responsabilidade do vendedor a guarda e cuidados com a mantença dos animais leiloados e vendidos,
 durante todo o tempo que se mantiverem no local de origem dos mesmos, cessando esta quando da entrega dos referidos animais de acordo com a Cláusula 10.
 deste Regulamento, não restando à empresa leiloeira nenhum ônus em caso de acidentes e danos que, eventualmente, venham a ocorrer com os animais. 
A partir do embarque do animal a responsabilidade do animal passa a ser do comprador.
 
14 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR
 
14.1 - REPRODUTIVAS – Os vendedores são responsáveis e garantem a fertilidade dos animais ofertados, entregando-os em condições de aptidão reprodutiva 
verificada por veterinário antes da liberação dos mesmos.
 

14.2 - SANITÁRIAS – Os vendedores comprometem-se a entregar os animais livres, acompanhados da documentação comprobatória, de qualquer doença infecto 
contagiosa nos termos da exigência da Legislação e Fiscalização Sanitárias dos respectivos Estados de origem.
 
14.3 - DE REGISTRO – Responsabilizam-se os vendedores pela garantia do cumprimento das exigências de documentação referente ao Registro Genealógico dos 
animais vendidos, junto ao Serviço de Registro Genealógico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, no que tange aos aspectos 
de documentação exigida até quando da data de venda dos mesmos.
 
14.4 - DE TRANSFERÊNCIA – Comprometem-se os vendedores a procederem às respectivas transferências dos animais aos seus novos proprietários, de acordo 
com os dados fornecidos pelos senhores compradores, ocorrendo isto após a quitação final dos pagamentos correspondentes de cada Nota Promissória emitida pelo
 vendedor e assinada pelos senhores compradores, conforme constante do Contrato de Compra e Venda.
 
14.5 - DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS – Todas as informações constantes no Catálogo e fichas de leiloeiro têm total garantia e responsabilidade dos 
vendedores.
 
15 - REMATE - O remate proceder-se á publicamente e dar-se á pelo método do maior lance recebido cabendo, não aceitar lances aviltantes ou de pessoas que 
julgar irresponsáveis ou inaptas por qualquer razão, podendo o mesmo estabelecer os motivos para tal.
 
16 - Na qualidade de simples realizadora e promotora do Remate, não responde solidária e subsidiariamente pela liquidação das vendas, realizadas através do 
Remate, nem pelas obrigações assumidas pelas partes.
 
16.1 - As taxas do leilão são irrestituíveis, mesmo para os casos de cancelamento da compra do lote.
 
17 - PARTICIPANTE - Os participantes vendedores e senhores compradores, do leilão obrigam-se a acatar de forma definitiva e irrecorrível as disposições aqui 
consignadas, as quais são consideradas como conhecidas por todos, não podendo escusar-se de aceitá-las, alegando desconhecimento, conforme art. 30 da Lei 
de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
 
18 - OMISSÃO Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos com base no Código Civil e demais legislação aplicável.
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Marcha Brasil
Assessoria e Leilões


