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40 Anos de Criação
Quando, juntamente com nosso pai, Jamil Saliba, visitamos o nosso amigo Guaracy Engel Viera, no final de 1977,
cavalos para nós significavam apenas lazer de fim de semana. Ao conhecer seus reprodutores da Raça Campolina, ficamos
apaixonados pela raça, e a partir dai começamos a registrar nossas primeiras éguas em Livro Aberto, e tivemos o nosso
primeiro nascimento em 1978, uma linda potranca que batizamos de Alvorada de Alfenas. Fomos rapidamente, cada vez
mais nos interessando por cavalos, e como acontece com todos no meio equestre, o que era apenas um hobby, se torna algo
quase prioritário em nossas vidas.
Exposições, leilões, busca pelo cavalo ideal, tudo isso nos leva a inesquecíveis momentos e que com certeza serão eternizadas em nossas memórias. Nosso primeiro título Nacional com Gas Licor; ver nosso inesquecível ídolo, Marcio Andrade
montar em Sheik do Tiguara durante um concurso de marcha;a compra de Jupter de Passatempo, orientados pelo nosso
mentor Guaracy,na Nacional de Governador Valadares, assistir Ciumenta de Sans Souci parir um potro da qualidade de
Hercules de Alfenas; ter colocado os primeiros Campolinas em solo norte-americano; cavalgar em uma Fada de Alfenas e
em seu filho Pharaó de Alfenas, ou simplesmente apreciar a beleza de uma Madonna de Alfenas foram alguns dos motivos
de maioresalegrias para a nossa família.
Mas, talvez o que comprovou aquilo que sempre buscávamos, que era a criação do cavalo completo, foi o título da
Grande Marchador de Iluminado de Alfenas alguns anos depois do mesmo ter sido consagrado como título máximo de
Campeão dos Campeões da Raça. Foi um gestode extrema ousadia coloca-lo em pista no Concurso de Marcha da Nacional,
mas tínhamos toda a convicção de sua qualidade e que o futuro de nossa raça exigiria que um reprodutor necessitasse de
conformação e andamento para obter sucesso. Modéstia à parte, talvez tenha sido um momento marcante e divisor para a
história da a Raça Campolina.
Tivemos três leilões muito significativos para a nós e para a raça. Três edições da Herança de Jupter, sendo o último realizado em 1998, com vários recordes batidos, e com a nossa genética sendo difundida em todo Brasil. Em 1999,entendemos
que estávamos cometendo uma injustiça com Iluminado, já que ele estava cobrindo um plantel já reduzido e ele foi adquirido pelo Haras HIbipeba que, em um trabalho fantástico, fez crescer ainda mais o nome desse reprodutor que se tornou uma
lenda dentro da Raça Campolina.
Nunca deixamos de criar, mantivemos algumas matrizes, criando animais para nosso uso. Recentemente, incentivados
pelo amigo Pedro Diniz, que nos cedeu gentilmente a genética de seus reprodutores, e com algumas matrizes em parceria
com nosso irmão, Geraldo José da Silva, voltamos a criar com mais convicção, resultando no plantel que estamos dispondo
nesse leilão.
A decisão de colocar novamente, 20 anos depois, todos os nossos melhores animais àdisposição, é uma vez mais uma
questão de logística, pois como todos sabem estamos envolvidos com outra raça de cavalos, e uma vez mais, como no caso
do Iluminado, não achamos justo, que essa genética maravilhosa, concentrada em Jupter e Iluminado, fique restrita a Ilha
da Chapada, e literalmente “ilhada”, ao invés de uma vez mais contribuir para a genética nacional.
O Campolina sempre foi e sempre será um marco em nossas vidas. Foi talvez o principal elo de amizade entre o nosso
saudoso pai, Jamil Saliba, e nós. Essa raça nos fez passar muito mais tempo com ele durante nossa juventude, seja na fazenda ou viajando para exposições. Nosso pai adorava a companhia de criadores como Guaracy, Marcio Andrade, Emir e Maria
Helena, Jose Eugênio, Sylvio Barbosa, Heitor, Vadinho, Joel, Geraldinho, Dr Biondini, Amadeu e Jaiminho, Coronel Epaminondas, Gastãozinho, Alfredo, Fernando Diniz, Lucio Vasconcellos, Ricardo Vicintin, Silvio Dutra, Josué, Lili, Mucio, Glauco, Elias
e Klaus Tavares, Chico Inglês, Aloisio Resende, Zapalá e muitos outros que com certeza estamos cometendo a falha de não
citar aqui. Mas desde que estivesse com os filhos junto a ele. E é por isso somos eternamente gratos a esse cavalo.
Aproveitamos também para agradecer a extraordinária assessoria do Teófilo Almeida, responsável pela seleção dos
animais deste leilão.

Um forte abraço a todos!

Ricardo e Paulo Saliba

Autobiografia de

			

Jupter de Passa Tempo
por José Eugênio Dutra Câmara Filho (Dudu)

“Nasci na lendária Fazenda Campo Grande, em Passa Tempo, do Sr. Bolivar de Andrade, criador ícone da raça Campolina.
Nos anos 1950, 1960 e 1970, após a fundação da ABCCC, meu criatório junto com o criatório Gas eram os principais na raça
campolina, representantes das duas linhagens pilares da raça. Passa tempo com Sr. Bolivar e seu filho Márcio, e Gas com
Sr. Gastão e seu filho Gastãozinho.
Nasci no final de 1970, numa safra que fui o único nascido na fazenda que teve grande destaque na raça. Foi uma safra
onde vários potros e potras faleceram, sendo por isso , a letra J, com poucos representantes.
Neste ano, nasceram filhos de 3 garanhões da fazenda: do meu avô materno Xerife, do meu tio Contrabando, e do meu pai
Expoente. Minha mãe era a Causa de Passa Tempo, filha do Xerife e da Palmeira Lindóia. Minha avó era filha do Aliado da
Palmeira, criatório do Sr. Ascânio Diniz, marca D, que teve como sucessores seus sobrinhos Fernando, Vadinho e Pedro Diniz.
A safra seguinte à minha, letra L, foi uma das mais famosas do Passa Tempo, com vários machos nascidos que brilhavam
aos olhos de quem visitava a fazenda. Assim sendo, fui vendido com pouco mais de 1 ano para o Sr. Adayl Caetano, criador
em Campos, RJ, sufixo Moto Continuo, já que os potrinhos recém nascidos eram as jóias da fazenda naquele momento.
Lá em Campos, morei entre 1972 e 1973. Aos 2 anos, a Gas Favorita ficou prenha de mim, que daria minha primeira cria.
O Sr. Severino Veloso, criatório Sâo Pedro, o numero 1 à época do Rio de Janeiro, foi me conhecer, porem resolveu comprar a
Favorita, e a levou com minha primeira filha ao ventre, nascida com o nome de Vênus
de São Pedro. Quando ela nasceu eu tinha pouco mais de 3 anos.
Em meados de 1973, o criador Roberto Cantelmo, apareceu lá no Sr. Adayl para
me conhecer. Ele recebeu indicação de um técnico da ABCCC, muito respeitado no
meio, Dr. Donorte Lourenço Andre, grande conhecedor do campolina. Sr. Adayl não
queria me vender, mas Cantelmo ofereceu uma fortuna por mim, e lá fui eu para
Nova Friburgo.
Para mim foi ótimo, pois ele estava começando seu criatório e investindo em
ótimas eguas para mim.
No Sans Souci fiquei de 1973 a 1980. Lembro-me que no verão de 1974, foram
lá no Haras, o Dr. José Eugenio , lá de Barbacena, com seus dois filhos Luiz Angelo e Dudu, este ainda um menino de 9 anos. Estavam passando férias em
Cabo Frio, mania antiga de mineiro. O pai do Dudu achou que eu era muito
pequeno, mas o irmão dele gostou muito de mim, e o Dudu desta visita só
lembra que achava muito engraçado os casos que o Cantelmo contava.
Pouca gente sabe, mas eu iria estrear nas pistas, na Nacional de
1975, em Campos. Nesta época as nacionais eram itinerantes, e todas
as raças juntas. Porem machuquei-me e não
compareci. Ganhou o Gas Marujo, à época
muito famoso e badalado, mas pensando bem, nem parecíamos da mesma
raça, de tão diferentes que éramos.
Nestes 7 anos que passei no estado do RJ, nasceram sete safras
minhas. Além do meu criatório , o
Sans Souci, outros tiveram filhos

Continua...

meus com os seus sufixos: São Pedro, Santa Paula, Chaparral, Cassorotiba, LC - primeiro afixo do Santa Rita – e este próprio.
Nesta fase minha no RJ se destacaram nas pistas ou na produção: Coquitel, Coca Cola, Ciumenta, Centauro, Devaneio,
Dengo, Exata, Fachada, Fanta, Frevo, Friburgo, Fofoca, Fenomenal, Gafieira e Heroi, todos de Sans Souci. Em outros criatórios:
Almejada de Cassorotiba e Chizum do Chaparral.
Desta turma foram campeões nacionais da raça : Coca Cola, Ciumenta e Frevo. E campeões nacionais de categoria: Coquitel,
Devaneio, Fofoca e Heroi.
Existia uma duvida quanto a paternidade do Heroi, alguns acusando a Valeria de Sans Souci de ter me traído com o Ousado
de Passa Tempo . Como não havia à época DNA para provar nada , vale o que está no papel, e por isto Herói é meu filho! Acho
que esta historia foi pura vingança do Ousado, pois antes do Herói nascer acusavam me de ter traído Ousado com a Ciumenta,
e que seria eu o verdadeiro pai do Gavião. Tudo fofoca !
Meus 3 filhos campeões nacionais da raça sênior eram atrações garantidas nas exposições: Coca Cola, Frevo e Ciumenta.
Ajudaram me na minha fama de grande garanhao que fui. Poderia ter tido mais um campeão nacional da raça, o Heroi de Sans
Souci, em 1989. Foi reservado campeão. Diz o Dudu que ele merecia com sobra o titulo deste ano, mas na época dos cavalões
ele perdeu. Meu filho Heroi nasceu 10 anos antes do que deveria ter nascido, pois ai sim teria sido muito mais admirado do que
foi. Um cavalo muito proximo do padrão racial. Jayme Figueiredo, do Rancho 70, proprietário da Coca Cola, Frevo e Heroi fez
grande marketing para a raça, inclusive levando meus filhos à Equitana na Alemanha.
Numa época que cavalos altos e pesados se destacavam, e o andamento ainda não era tão valorizado, consegui ter a admiração de muitos pela minha leveza de frente, porem com expressão racial, pescoço lindo, bem ligado , corpo proporcional,
bons membros e com andamento muito marchado, sobrevivi à época dos cavalos grandões.
Mas voltando a falar do Ousado, em 1979, Ousado de Passa Tempo, meu irmão paterno, era o cavalo mais falado da raça, e
com razão, pois era um cavalaço ! Joel Bastos Garcia o descobriu, o criou e vendeu ao Cantelmo por uma fortuna. Percebi que
meu espaço iria se reduzir, ainda mais que Ousado foi campeão nacional da raça em 1979, e eu com quase 10 anos, nunca tinha
entrado num parque de exposições, pois poderia ser considerado um cavalinho, pois era menor que os outros.
Para utilizar todo o bom momento do Ousado , Cantelmo vendeu me ao Serginho Cantidio Ferreira, Haras Graipu, de Governador Valadares. Voltei a Minas Gerais, e em GV fiquei de 1980 a 1983.
Fui muito feliz por lá, pois Serginho adquiriu boas matrizes para mim, e pude enfim estrear nas pistas já com 10 anos. E
foi na I Semana Nacional do Cavalo Campolina, 1981, onde não deu outra: fui campeão nacional sênior. Como neste ano não
constava no regulamento o campeão da raça, considero-me como dono do titulo máximo nesta exposição por ter sido o mais
velho campeão neste certame. No ano seguinte fui de novo campeão nacional sênior, mas aí já teve campeonato da raça e
perdi. Mas perdi para o meu filho Frevo, por isso não me importei.
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Jupter e Ginger

Desta minha passagem por Governador Valadares, destacaram entre vários filhos: Electra, Fadu, Gata, Guaru, Hena, Harpa
e Herau, todos do Graipu. E entre outros criatórios que me usaram: Desacato da Maravilha, Janaina do Porto Alegre e Jaqueline do Porto Alegre. Fadu, Herau e Jaqueline foram campeões nacionais e Desacato foi hepta campeão nacional progênie de
pai, e por uma década seus flhos dominaram as pistas e o mercado da raça. Seu criador Luiz Eduardo Brandão Cortes, fez uma
maquina de fazer campeões e um dos mais famosos cavalos campolina. Desta fase em GV, foi uma pena ter morrido tão cedo,
mas meu filho Herau do Graipu, poderia ter marcado uma época na raça. Um cavalaço !
Porem Serginho resolveu encerrar seu criatório de campolina. Perdeu a raça um grande criador, e um sujeito muito gentil e
agradável. Gostei de ser seu. Em 1983, a Gameleira foi interditada por problemas sanitários, e a Nacional foi em Governador
Valadares. Foi nesta exposição, em setembro, que o Sr. Jamil Saliba, do criatório Alfenas, me adquiriu. Cheguei em Alfenas, no
Sitio São Jorge, no inicio de 1984, e um ano depois fui para a
Ilha da Chapada com os demais animais, município de Boa
Esperança. Comecei aí minha terceira fase como reprodutor.
Foram sete safras. Ate 1990. Meus principais produtos
nesta época foram: Fada, Genghis Khan, Herdeira, Hércules,
Hosana, Hispânico, Halleluiah, Iluminado, Isla Bonita, Justiça, Legionário, Madonna, Melissa, Mandamento, Minerva,
todos “de Alfenas”. E de outros criatórios que me usaram
nesta fase: Diplomata do JB, Batmasterson das Arabias, Felicidade da Filó, Imperatriz do Tiguara e Jandaia do Tiguara – estas duas ultimas, do grande amigo do Sr. Jamil, o
Guaracy Engel Vieira. Desta fase foram campeões nacionais:
Fada, Hispânico, Iluminado, Madonna, Melissa, Bat Masterson das Arabias e Felicidade da Filó. Iluminado foi campeão
nacional da raça e grande marchador nacional. Apesar da
fama do Iluminado ser o filho melhor marchador que fiz,
mas concordo com o Dudu: minha cria que melhor marchava
era a Fada de Alfenas, uma verdadeira professora de marcha !

Jupter de Passa Tempo

Em 1987, fui o primeiro animal da raça a entrar no Livro
de Elite. Sou o numero 1. Para entrar são necessários 10
filhos campeões nacionais e ter antecedência com genealogia reconhecida.
Nos anos de 1993, 1995 e 1998 , o Sr. Jamil, e seus filhos Paulinho e Ricardo promoveram os famosos Leilões Herança de
Júpiter, sendo o primeiro em Barbacena, e os outros dois em BH. Foram leiloes de grande sucesso. O criatório Alfenas alem da
excelência de seus animais, inovava na raça com um material de marketing diferente, com um gosto refinado diferente do que
se via à época. E os personagens principais éramos eu e meu filho Iluminado.
Iluminado de Alfenas, filho meu e da Luiza Brunet das Arabias - esta filha do campeão nacional da raça Frevo de Santarem,
cria da família Cadar: Emir, sua esposa Maria Helena e seu irmão Lycio Cadar - além de campeoníssimo em pista, teve produção muito valorizada, sobretudo quando foi vendido ao Haras Hibipeba, à época uma sociedade dos irmãos Norival e Roberto
Siqueira. Como gerador de marcha de excelência, Iluminado obteve grande procura pelos seus filhos, com alta valorização ate
os dias de hoje. Curioso que sua valorização foi maior ainda depois da sua morte, quando a raça deu um boom na valorização
da marcha. A família Saliba, caracterizada pela gentileza e fineza no trato pessoal com todos, priorizaram a raça Arabe, porem
marcaram de forma indelével sua passagem pela raça campolina, e sei que fui a principal ferramenta para este sucesso.
No inicio de 1990, tive uma fratura na perna, e mesmo após duas cirurgias, não resisti e tudo terminou, aos 19 anos. Mas
apenas em vida. Na historia da raça campolina, deixei um grande legado, seja na produção, nas pistas, no refinamento que a
raça precisava na morfologia, seja no biotipo próprio para uma boa funcionalidade, ou ainda no andamento marchado com
tríplice apoio bem definido caracterizando a verdadeira marcha natural.
E agradeço a todos dos criatórios Passa Tempo, Moto Continuo, Sans Souci, Graipu e Alfenas, que me deram condições para
brilhar na raça campolina.
E daqui, nos prados do céu, sob os cuidados do Sr. Bolivar e de seu filho Márcio, recebemos este ano de forma muito respeitosa o Sr. Jamil Saliba, e junto com meus filhos, vamos contando “causos” desta raça CAMPOLINA que ajudamos a construí-la
e será sempre a maior entre todas , assim como entre os planetas do sistema solar o maior de todos é ele , simplesmente, o
inspirador do meu nome: JUPTER !

Barbacena, 2015

José Eugênio Dutra Câmara Filho (Dudu)

Pharaó de Alfenas

O Legado de Iluminado
Iluminando a Ilha da Chapada
Iluminado de Alfenas, recentemente inscrito no Livro de Elite da raça, é sem
duvida nenhuma o cavalo mais importante nascido na Fazenda Ilha da Chapada,
criatório conhecido pelo sufixo de Alfenas, que acaba de completar 35 anos de
criação. Mas para compreendermos melhor a origem e a história de Iluminado de Alfenas é importante termos também um panorama de como estava
a criação de Campolina nos anos 80.
No começo daquela década, havia ainda uma predominância da linhagem Passa Tempo, através principalmente dos filhos de Expoente P.T.,
belos garanhões como Ousado P.T., Recruta de P.T., Quartel P.T., Quinau de P.T.,
Nevoeiro de P.T. e o próprio Júpter P.T., dominavam as pistas de exposição, assim como as belas
filhas de Xerife P.T., tais como Tâmara de P.T., Saribanda de P.T. e Quarta de P.T, apenas para citar
algumas. Outros garanhôes de tipo similar também se consagraram nas exposições daquela
época, tais como Ulisses da Lagoa Negra e Leon do Capim Branco. Também neste período, despontavam alguns belos exemplares provenientes do Rio de Janeiro, com destaque para os
filhos de Júpter de P.T. Eram estes; Frevo, Coca-Cola, Ciumenta e Herói de Sans Souci e o filho
de Ousado P.T. e o belo Gavião de Sans Souci. Havia portanto, uma predominância do tipo
de animais de porte médio e de linhas mais refinadas. Eram em geral ótimos marchadores
de tipo leve e atlético.
Foi por um animal destes, que a Família Saliba se apaixonou. Era Jupter de Passatempo,
cuja história já foi contada na matéria especial da Edição anterior. Jupter , como todos sabem , passou a fazer parte da Criação
da fazenda Ilha da Chapada, e mudou a história da Raça Campolina para sempre.
Na época, o plantel da Ilha era formado por descendentes de Mandão de Passatempo, Sheik do Tiguara, Gas Licor, Frevo do
Porto alegre entre outros.
Basicamente era constituído de éguas de porte médio,
com o tipo mais refinado, principalmente, por se tratarem
de filhas destes garanhões citados.
A partir de meados da década de 80, a tendência
começou a mudar, e o Campolina de maior porte começou a
prevalecer, conquistando as pistas e planteis que procuravam este tipo de cavalo. Enfim, apesar da tendência,
o programa de criação da Ilha da Chapada , optou por
seguir seu gosto pessoal, acreditando em Jupter , buscando um cavalo mais funcional, que aliasse beleza, a um
cavalo de lazer e conforto, considerando sempre o tipo e
a qualidade da marcha da linhagem Passa Tempo.
Tendo isso em mente, mesmo ao ampliar o plantel de
matrizes, foram adquiridas éguas que se alinhassem ao
nosso ideal de cavalo. Podemos citar, como exemplos,
Legenda do Campo Novo, Gaivota de Sans Souci e Soberana do Egito. Apesar destas não serem de linhagem Passatempo, eram do tipo leve e funcional que tanto buscávamos.
Foi assim que em 1984, durante a Semana Nacional do
Cavalo Campolina, uma potranca chamou muito a atenção dos Salibas. Era de tipo refinado, com bela cabeça, olhos e orelhas,
um pescoço bem rodado e ótima paleta. Seu nome ... Luiza Brunet das Arabias, filha de Frevo de Santarém e Gás Seda. Apesar
de não ter obtido boa colocação na exposição, tendo sido classificada com uma menção honrosa apenas, os Salibas acharam
que seria uma ótima matriz para ser colocada com Júpter. Ela ia ao Leilão de Elite da Nacional e eles sabiam que não seria
muito cara, já que o leilão contava com grandes estrelas da raça. Então, naquela noite, sem muito esforço, adquiríamos aquela
que se transformaria em uma das mais influentes matrizes da Raça Campolina.

De seu primeiro cruzamento com Júpter, nasceu um potro do tipo exótico. Tinha , olhos enormes, orelhas firmes, um chanfro
seco e forte que fazia da cabeça um conjunto harmonioso com o pescoço bem rodado e um corpo excepcionalmente musculoso, com uma paleta longa e inclinada e uma garupa potente. Tinha ossos fortes e ótimos aprumos, era, enfim um potro que
mostrava muita Raça. Foi batizado, como todos já sabem, de Iluminado de Alfenas. Seu tipo combinava o melhor da linhagem
Passatempo com uma pitada de sangue Gás. Luiza Brunet das Arábias, era filha de Gás Seda que era Gás Marujo em Gás Ilha, o
que lhe garantia 25% de sangue Gás e praticamente todo o restante de sangue Passa Tempo.
Nesta época, nos conta Ricardo Saliba, Júpter já estava completando 17 anos e a nossa expectativa de criar um sucessor era
grande. Tínhamos até então, outro potro excepcional, filho de Júpter com sua filha Ciumenta de Sans Souci, o Hércules de Alfenas, que também considerávamos um futuro reprodutor. Hércules, porém, chegou a ser Campeão Potro na Estadual de BH, mas
em seguida começou a apresentar um tumor facial que quase lhe
custou a vida, e nunca mais foi apresentado em Exposições. Nossa
esperança de ter um Campeão Nacional da Raça, filho de Júpter
então recaiu toda sobre o Iluminado.
Seu primeiro grande triunfo em exposições se deu na Exposição
Estadual de BH em 1989, quando se tornou Campeão Junior, julgado por José Eugênio Dutra Câmara, que o exaltou em seu comentário como um dos mais impressionantes potros que já havia
julgado. A partir desta exposição, sua carreira foi uma sucessão
de vitórias. Em 1990, sagrou-se Campeão Nacional Cavalo Jovem
e em 1991, após um ano invicto, sendo Campeão da Raça em 8
exposições se sagrou Campeão Nacional Cavalo e Campeão Nacional da Raça.
Em 1992, fechou a sua participação em Morfologia como Campeão dos Campeões Nacional.
Sua carreira como reprodutor, então, começou a decolar paralelamente às suas vitórias nas exposições. Em 1991, no ano em
que sagrou Campeão Nacional da Raça, sua filha Malvina de Alfenas sagrou-se Campeã Nacional Potranca e a partir daí seus
produtos passaram a conquistar a cada vez mais as exposições pelo país. Alguns de maior destaque naquela época, além de
Malvina, foram Nicole de Alfenas, Quéops de Alfenas, Sonata de Alfenas, Pintura da Filó, Grega da Filó, Quasar de Alfenas e o
principal se seus filhos criados por nós, o belíssimo Pharaó de Alfenas, que viria a se tornar um reprodutor de grande importância para atual criação nacional.
Sobre a consagração de Iluminado como Cavalo Completo, ou seja morfologia aliada a Marcha, Paulo nos conta algumas
curiosidades;
“Iluminado era um cavalo de índole extraordinária, extremamente dócil e o favorito de sela do Ricardo, meu irmão. E foi em
um de nossos passeios pela Ilha, em 1996 enquanto eu montava a
Fada e ele o Iluminado e estávamos admirando a qualidade da comodidade dos dois em qualquer velocidade que andássemos que ele
disse que deveríamos levar o Iluminado para o concurso de Marcha
da Nacional...e eu disse...por que não? Ele tinha uma marcha batida
consistente e chegava marchar a 20km/h com a mesma comodidade
que se estivesse passeando devagar. Não era “passarinheiro” e portanto não refugava em situação nenhuma. Marchava sempre avante
trocando as orelhas atento aos comandos do cavaleiro. Era enfim,
um ótimo cavalo de sela e era mais do que justo que ele tivesse uma
chance de provar que poderia ser um cavalo completo.”
Ele já havia feito uma ótima participação montado em sua categoria na Nacional de 1991, mas ainda assim não era nem
sombra do marchador que veio a se tornar. Seria uma coisa inédita. Nunca um cavalo Campeão da Raça tinha voltado as pistas
para disputar Campeonatos de Marcha. Mas além do desafio pessoal, a Ilha da Chapada queria valorizar o ideal da marcha,
da funcionalidade e colocar um Campeão dos Campeões e Reprodutor já consagrado para marchar canalizava todo este ideal.
Ainda em 1996, apenas em caráter experimental, montado pelo Ricardo ele foi Campeão de Marcha Expositor nas Exposições
de Indaiatuba e na Especializada de São Paulo.
Em 1997, então, já bem condicionado e treinado regularmente, Iluminado foi levado a Exposição Nacional do Cavalo Campolina, e fez duas apresentações históricas, lembradas até hoje por quem presenciou, como impecáveis sagrando-se Campeão
Nacional Sênior de Marcha e Campeão Nacional Da Raça de Marcha, título que corresponde hoje ao de Grande Marchador. Sem

dúvida nenhuma, esses Campeonatos conquistados por Iluminado trouxeram um
novo patamar de importância para os concursos de Marcha.
Em 1998, pelo fato da família Saliba estar na época muito envolvida também
com o Cavalo Árabe, tendo inclusive na sequência conquistado o titulo por 3 anos
seguidos de melhor expositor das Nacionais desta raça, os titulares tomaram
uma decisão de reduzir o plantel Campolina, colocando no leilão Herança de
Júpter 98 boa parte do plantel principal, incluindo as principais matrizes como
Fada e Madonna de Alfenas. Muitas das filhas de Iluminado também foram a
leilão, assim como o seu principal filho Pharaó de Alfenas, que bateu o recorde
da raça para machos.

Hércules de Alfenas

Ricardo explica: “Após o Leilão, estávamos decididos a não vender o Iluminado, por questão exclusiva da estimação que tínhamos por ele e ele permaneceu
conosco por algum tempo, até que o titulares do Haras Hibipeba, Norival e Roberto Siqueira, assessorados pelo nosso amigo Joel Garcia, manifestaram forte
interesse em comprá-lo. Para nós foi uma decisão difícil, pois gostávamos muito
dele, mas ao mesmo tempo fomos convencidos que ele ainda poderia fazer muito
pela raça em outra criação, principalmente com a qualidade do Haras Hibipeba. E
por gostarmos muito dele, e querermos ainda mais sucesso para o mesmo, tomamos a decisão de vendê-lo”.
Então em 27/09/1999 Iluminado passou para as mãos do Haras Hibipeba.
Paulo finaliza; “E estávamos certos sobre a nossa expectativa em relação ao
que ele poderia produzir em outra casa, com éguas de outras linhagens, prossegue Paulo, e mais uma vez ele não nos decepcionou. O fato de termos criado e feito sua campanha Nacional e a de muitos de
seus filhos nos traz muito orgulho, e orgulho maior ainda por vermos hoje no que ele se tornou para a Raça Campolina. A
qualidade produzida no Haras Hibipeba foi excepcional, além da abertura que foi dada para outros criatórios. Ver suas filhas
Agitada das Duas Marias e Xena de Alfenas ingressarem no Livro de Elite também nos enche de satisfação! Este orgulho pelo
sucesso atual que faz hoje o Legado de Iluminado, que é exatamente o tipo de cavalo que sempre acreditamos, foi o fator
principal para que mantivéssemos uma criação que completou recentemente 35 anos de existência.”
Sua inscrição no Livro De Elite da Raça, com certeza não será o capitulo final de sua História .

Pharaó de Alfenas

Fada de Alfenas

Madonna de Alfenas

Trovador
de Alfenas

40 anos

de seleção

Ciumenta de Alfenas

Jamil Saliba montado
em Jupter de Passatempo

Iluminado de Alfenas
Lexus da Filó

O legado de Iluminado
Agitada das Duas Marias

Malvina de Alfenas

Chana da Hibipeba

Xena de Alfenas

Cale da Hibipeba

Oásis das Flores

Honorato
de São Judas

Lenda das Flores

Pintura da Filó

Faraó
da Hibipeba

Murano de Potyretá

Ferrara da Hibipeba

Hadija de São Judas

LOTE 1

Maximus de Alfenas
Trovador de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Madonna de Alfenas

X

Sexo: Macho

10/01/2014

Garbosa de Alfenas
Frevo do Porto Alegre X Simpatia De Alfenas

Simplesmemte o mais belo cavalo apresentado em leilões
neste ano 2018!!!
Marcha, raça, genética de consistência, é seu sobrenome!
Este é pra quem conhece de raça campolina e andamento
marchado, dissociação e temperamento de sela.
Modernidade de porte e angulações, também tem estas
prerrogativas.
Não passe vontade e leve pro seu criatório, você não terá
outra oportunidade!!!
Sangue de Pharaó de Alfenas nas linha paterna e materna.
Tem toda a morfologia tida como ideal pela Ilha da Chapada.

LOTE 2

Libertador de Alfenas
Trovador de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Madonna de Alfenas

X

Sexo: Macho
08/12/2012

Embalada de Alfenas
Lexus da Filó X Timbalada de Alfenas

Cavalo dos sonhos!
Pelagem linda, caracterizado e andamento picado. Nas suas
veias correm a essência da história da Raça Campolina. Na
sua linha alta é o encontro do Iluminado de Alfenas através
do Pharaó, na sua irmã própria a Madonna de Alfenas
.Na sua linha baixa duas vezes Bromo de Angelim, onde o
andamento macio de qualidade era sua marca, sem falar
nas extraordinárias Timbalada de Alfenas, Ciumenta de Sans
Souci e História da Palmeira. Nesse leilão teremos 3 produtos
excepcionais , Prometida, Pitonisa e Questore, Reprodutor
comprovado!!! Orgulho da Ilha da Chapada.

LOTE 3

Maioral de Alfenas
Trovador de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Madonna de Alfenas

X

Sexo: Macho

20/02/2014

Galícia de Alfenas
Frevo do Porto Alegre X Timbalada de Alfenas

Alazão lindo, de andamento
natural de marcha picada!
Cavalo com muita raça para as
pistas e na reprodução, tem a
garantia da qualidade da Galícia
de Alfenas através da Timbalada
e a consistência do Pharaó de
Alfenas e Madonna de Alfenas.
Quer mais! Invista correto! Está
ai o cavalo da sua sela, pista e
reprodução!

LOTE 4

Momentum de Alfenas
Trovador de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Madonna de Alfenas

X

Sexo: Macho
28/04/2014

Embalada de Alfenas
Lexus da Filó X Timbalada de Alfenas

Que nos desculpem os feios,
mas beleza é essencial!
lindo, lindo, lindo!!!
Genética top, recém montado,
muita raça e andamento
picado.
Com sua primeira geração
apresentada nesse leilão, não
deixando nenhuma dúvida
sobre o futuro desse jovem
reprodutor.

LOTE 5

Omar da Hibipeba
Faraó da Hibipeba
Iluminado de Alfenas X Juriti da Maravilha

X

Sexo: Macho
01/10/2012

Inary da Hibipeba
Design da Hibipeba X Chana da Hibipeba

Garanhão diferenciado pela sua genética campeã, andamento marchado,
caracterização, pedigree ímpar na nossa raça. Além de ter o sufixo supercampeão:
Hibipeba, onde encontramos a essência da genética de resultado. A Hibipeba hoje
colhe resultados pelos investimentos realizados principalmente no sangue divisor
de águas na Raça Campolina: Iluminado de Alfenas.
Omar foi escolhido para integrar o plantel da Ilha da Chapada pela alta
concentração do sangue de Iluminado e Jupter em seu pedigree.

LOTE 6

Orion de Alfenas
Predileto da Maravilha
Desacato da Maravilha X Âncora da Areia Dourada

X

Sexo: Macho
31/05/2016

Cassandra de Alfenas
Hércules de Alfenas X Simpatia de Alfenas

Produto oriundo de pouca
infusão de sangue de fora no
sufixo Alfenas, seu pai, o lindo
raçador Predileto da Maravilha,
sua mãe, a Cassandra toda a
historia da Ilha da Chapada.
Portanto, Júpiter nas linha alta e
baixa.

LOTE 7

Plutarco de Alfenas
Omar da Hibipeba
Faraó da Hibipeba X Inary da Hibipeba

X

Potro novo, com toda a vida reprodutiva pela frente, levando
o potencial de genética onde encontramos a historia de
sucesso de criatórios como a Hibipeba, Alfenas e Filó.

Sexo: Macho
23/09/2016

Heróica de Alfenas
Lexus da Filó X Cassandra de Alfenas

LOTE 8

Qatar de Alfenas
Omar da Hibipeba
Faraó da Hibipeba X Inary da Hibipeba

X

Sexo: Macho
11/10/2017

Embalada de Alfenas
Lexus da Filó X Timbalada de Alfenas

Para Tudo!!!
Oportunidade Única!
Simples assim, tem dúvida? Observe
bem!
A pura essência da genética de
sucesso, beleza e andamento.
Moderno, muita raça, pedigree
impecável, morfo função aplicada,
equilibrado, bem medido, encontro
de sangue azul Campolina Alfenas x
Hibipeba.
Tá aí seu futuro reprodutor neste
remate de excelência, participe
deste seleto grupo da grife Alfenas.

LOTE 9

Questore de Alfenas
Libertador de Alfenas
Trovador de Alfenas X Embalada de Alfenas

X

Sexo: Macho
15/10/2017

Garbosa de Alfenas
Frevo do Porto Alegre X Simpatia de Alfenas

Questore é simplesmente, na opinião de seus criadores
a reencarnação de Pharaó de Alfenas. A semelhança é
simplesmente incrível. Pharaó nas linhas altas e baixa.
Marcha picada por todos os poros, este é o sobrenome do
Questore.
Tem o mérito da Beleza Campolina e porte moderno.
Potro Extra!!!

LOTE 10

Quirio de Alfenas
Momentum de Alfenas
Trovador de Alfenas X Embalada de Alfenas

X

Sexo: Fêmea
05/08/2016

Heróica de Alfenas
Lexus da Filó X Cassandra de Alfenas

Beleza, pelagem, qualidade de
genética, novo e toda a vida de pista
e reprodução pela frente.

LOTE 11

Galícia de Alfenas
Frevo do Porto Alegre
Garboso de Passa Tempo X Rainha de Santa Marta

X

Sexo: Fêmea
29/12/2008

Timbalada de Alfenas
Bromo do Angelim X Ciumenta de Sans Souci

Para Tudo!!!
Aqui tem café no bule!!!
Marcha e Raça tem de sobra!
Andamento de picado pra centro, onde
a movimentação se faz diferenciada
com estilo, equilíbrio e posteriores com
potência sem perder a habilidade de
marcha.
Veja o vídeo, veja a produção!!!
Esta cabe em qualquer criatório nacional!
Tenha uma égua alfenas nas suas baias!
faça como Hibipeba, Chiribiribinha, São
Judas, Mandala, JHR, entre outros que
fizeram investidas nessa genética.
Filha de Frevo de Porto Alegre, Reservado
Campeão Nacional. Mãe de Maioral de
Alfenas, garanhão fantástico que será
ofertado nesse Leilão.
Prenhes: Libertador de Alfenas 26/01/2018

LOTE 12

Cabocla de Alfenas
Hércules de Alfenas
Júpiter de Passa Tempo X Ciumenta de Sans Souci

X

Sexo: Fêmea
12/02/2004

Laodice de Alfenas
Furacão do Tiguara X Herdeira de Alfenas

Concentração da mais pura genética campeã da raça
Campolina! Gerações e mais gerações de seleção de
animais de sucesso em pista e na reprodução.
Uma dás raríssimas filhas de Hércules de Alfenas,
ainda na reprodução.
Prenhes: Omar da Hibipeba 22/10/2018

LOTE 13

Cassandra de Alfenas
Hércules de Alfenas
Júpiter de Passa Tempo X Ciumenta de Sans Souci

X

Sexo: Fêmea
20/12/2004

Simpatia de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Lusa de Alfenas

A modernidade da raça mostra o norte do andamento macio e funcional. Cassandra tem consistência de
genética Passa Tempo, com entrada de animais de excelência de criatórios renomados como Sans Souci,
Gás, Arábias, Campo Novo, Tiguara e não deixando de citar nossa casa ALFENAS, celeiro de genética de
resultado. Cassandra tem nesse leilão cinco produtos excepcionais que comprovam toda a qualidade
dessa matriz. Umas das últimas filhas de Hércules de Alfenas.
Prenhes: Libertador de Alfenas 04/01/2018

LOTE 14

Garbosa de Alfenas
Frevo do Porto Alegre
Garboso de Passa Tempo X Rainha de Santa Marta

Raça genética por todos os poros, sangue
Alfenas com genética impar do Frevo do
Porto Alegre, Passa Tempo e ALFENAS.
Marchadeira, marchadeira!
Mãe do excepcional Maximus de Alfenas.
Mãe do futuro Garanhão, Questore de
Alfenas.
Prenhes: Libertador de Alfenas 23/03/2018

X

Simpatia de Alfenas
Pharaó de Alfena X Lusa de Alfenas

Sexo: Fêmea
10/01/2009

LOTE 15

Heróica de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Sexo: Fêmea
20/02/2010

Cassandra de Alfenas
Hércules de Alfenas X Simpatia de Alfenas

Quem vai na fonte bebe água limpa!
Oportunidade!!!
Ir direto no sangue da História da Palmeira, Bromo do Angelim, Hércules de Alfenas, Ciumenta de Sans
Souci, Pharaó de Alfenas. Raça com marcha.
Seus produtos, Plutarco e Quírio, com certeza serão garanhões em qualquer plantel.
Prenhes: Omar da Hibipeba 30/04/2018

LOTE 16

Jambalaia de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Sexo: Fêmea
09/05/2012

Cabocla de Alfenas
Hércules de Alfenas X Laodice de Alfenas

Encontro da mais pura genética
Campolina: Lexus da Filó (andamento e
raça) em égua Hércules de Alfenas, que
vai aos sementais Júpiter e Ciumenta.
Égua estruturada, muito bem angulada
e de tronco excepcional.
Prenhes: Omar da Hibipeba 04/05/2018

LOTE 17

Jeitosa II de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Sexo: Fêmea
11/05/2012

Cassandra de Alfenas
Hércules de Alfenas X Simpatia de Alfenas

Novamente o encontro de raça com beleza.
Tronco de ótima forma com genética superior
amparada no lexus da Filó.
Prenhes: Libertador de Alfenas 30/04/2018

LOTE 18

Lambada de Alfenas
Quartel de Passa Tempo
Iluminado de Alfenas X Eficiência de Passa Tempo

X

Sexo: Fêmea
23/01/2013

Timbalada de Alfenas
Bromo do Angelim X Ciumenta de Sans Souci

O mais puro sangue de seleção em
andamento marchado: égua Quartel de
Passa Tempo (neto do Zino de Passa o
cavalo de marcha e do Diogo Garcia) na
Timbalada de Alfenas. Portanto neta da
Campeã das Campeãs, Ciumenta de Sans
Souci.
Genética de Campolina com muita
marcha, acima de tudo!
Marcha picada por qualidade de
diagrama e correção de movimentação.
Prenhes: Lexus da Filó 30/06/2018

LOTE 19

Melindrosa de Alfenas
Trovador de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Madonna de Alfenas

X

Sexo: Fêmea
27/03/2014

Cassandra de Alfenas
Hércules de Alfenas X Simpatia de Alfenas

Fêmea moderna, bem angulada, altiva, “crème
de la crème” em raça e beleza, andamento
dissociado de marcha picada.
A sorte bate à porta!!! Faz o seguinte: abre, deixa
a Melindrosa entrar, não vai se arrepender!!
Outro animal com alta concentração de sangue
Alfenas, carregando em seu pedigree todos os
principais nome que se destacaram desse plantel.
Prenhes: Lexus da Filó 03/03/2018

LOTE 20

Naisa de Alfenas
Predileto da Maravilha
Desacato da Maravilha X Âncora da Areia Dourada

X

Garbosa de Alfenas
Frevo do Porto Alegre X Simpatia de Alfenas

Alazã nova, marcha picada, filha de um dos
melhores filhos do Desacato da Maravilha (A
LENDA), o Predileto da Maravilha.
Garbosa sua mãe, vai ao puro sangue Porto
Alegre e nosso Alfenas.
Anda fácil, dissociada, habilidosa na troca de apoio, ou seja, naturalidade de marcha.
Prenhes: Libertador de Alfenas 16/05/2018

Sexo: Fêmea
13/04/2015

LOTE 21

Odetta de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Sexo: Fêmea
16/08/2015

Cabocla de Alfenas
Hércules de Alfenas X Laodice de Alfenas

Negra linda, raçuda.
Esta é pra bom zootecnista, onde tem
a sensibilidade de ver o passado e
acasalar bem, genética e consistência
tem de sobra, a Odetta de Alfenas.
Segue coberta de Maximus de
Alfenas, aguardando diagnóstico de
prenhes.

LOTE 22

Ondina II de Alfenas
Omar da Hibipeba
Faraó da Hibipeba X Inary da Hibipeba

X

Sexo: Fêmea
08/01/2016

Jeitosa II de Alfenas
Lexus da Filó X Cassandra de Alfenas

Seu pai Omar tem o mais puro
sangue de sucesso da sua casa: a
Hibipeba, onde tem a consistência
de grandes criatórios, inclusive o
Alfenas.
Potra Alazã onde o andamento macio
e dissociado se mostram com uma
beleza racial imprescindível.

LOTE 23

Oriana de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Sexo: Fêmea
15/10/2015

Alfa do Santo Antonio
Rambo do M.M X Xulipa de Sans Souci

Linda, altiva e feminina.
Sua mãe Alfa vem de um criatório
que revoluciona a Raça Campolina,
lembrando a paródia: A fruta não cai
longe do pé, sua mãe vai ao sangue
divisor de águas do Campolina:
Iluminado de Alfenas.
Quer mais? Pampa linda e marchadeira.
Seu pai dispensa comentários, a pura
genética de bom gosto FILÓ.

LOTE 24

Prometida de Alfenas
Libertador de Alfenas
Trovador de Alfenas X Embalada de Alfenas

X

Sexo: Fêmea
05/08/2016

Ofensa do Camparal
Sarampo II do Camparal X Melissa de Alfenas

Vamos direto ao assunto: sua mãe vai ao
criatório Camparal, onde a marcha sempre
foi o norte da seleção, a morada da sela boa
e genética superior.
Ofensa do Camparal é filha da Res. Campeã
Nacional Potranca, Melissa de Alfenas, irmã
inteira de Fada de Alfenas. Ambas filha da
Grande Campeã Nacional da Raça, Legenda
do Campo Novo.
Libertador de Alfenas seu pai, de onde
herdou a pelagem e o sufixo Alfenas, segue
a saga da história da Ilha da Chapada.

LOTE 25

Pitonisa de Alfenas
Libertador de Alfenas
Trovador de Alfenas X Embalada de Alfenas

X

Sexo: Fêmea
12/02/2017

Jeitosa II de Alfenas
Lexus da Filó X Cassandra de Alfenas

Para Tudo!!!
Quer beleza, leveza na caracterização
com feminilidade, raça e genética de
sucesso? Achou sua potra virando
égua: Pitonisa de Alfenas.
Quer mais? Leve pra casa a
oportunidade única. Não vai ter mais!
Marcha picada.

LOTE 26

Quântica de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Sexo: Fêmea
18/09/2017

Lú do Cabo Velho
Trovador de Alfenas X Luz da Filó

Potra lobuna, que tem a qualidade da pura genética Campolina: onde a história tem a consistência de
beleza, andar e raça.
Lexus, seu pai, teve contribuição decisiva no retomada do sufixo Alfenas na criação,
Produzindo matrizes excepcionais que são ofertadas nesse leilão.
Sua mãe, Lu do Cabo Velho, faz parte de uma parceria de sucesso com a Fazenda Cabo Velho

LOTE 27

Quadra II de Alfenas
Momentum de Alfenas
Trovador de Alfenas X Embalada de Alfenas

X

Sexo: Fêmea
19/12/2017

Valência de Alfenas
Hércules de Alfenas X Qualidade de Alfenas

Potra diferenciada, nova. Vai na
pura história de sucesso e genética
de resultado Alfenas, seu pai
fechado no Alfenas, Valência sua
mãe, também. Todos os produtos de
Valência são excelentes marchadores
e Quadra não irá desapontar.
Tem dúvida? O ultimo leilão
Alfenas foi a 20 anos e mudou a
historia da raça!

LOTE 28

Questão de Alfenas
Omar da Hibipeba
Faraó da Hibipeba X Inary da Hibipeba

X

Sexo: Fêmea
27/10/2017

Cassandra de Alfenas
Hércules de Alfenas X Simpatia de Alfenas

Potra de pura marcha picada!
Castanha de qualidade nas suas
formas, raça e beleza.

LOTE 29

Que-Pintura de Alfenas
Momentum de Alfenas
Trovador de Alfenas X Embalada de Alfenas

X

Sexo: Fêmea
09/11/2017

Alfa do Santo Antônio
Rambo do M.M. X Xulipa de Sans Souci

A única pampa de preto neste
remate.
Tem a qualidade de genética, sua
mãe pampa de genética superior a
Alfa do Santo Antonio.
A única pampa de preto, sufixo
Alfenas. Diferenciada, chegou a
hora de entrar pra história, a QuePintura pode ser sua!

LOTE 30

Querida de Alfenas
Momentum de Alfenas
Júpiter de Passa Tempo X Luíza Brunet das Arábias

X

Sexo: Macho
10/11/2017

Galícia de Alfenas
Frevo do Porto Alegre X Timbalada de Alfenas

Sua mãe, Galícia de Alfenas, tem a
qualidade de andar com pressão,
sem perder a essência da marcha. A
sua filha trilha o mesmo caminho.
Momentum, seu pai, tem também
a qualidade de maciez no andar e
beleza.
Potra muito marchadeira!!!
Oportunidade extra!!!

LOTE 31

Valência de Alfenas
Hércules de Alfenas
Júpiter de Passa Tempo X Ciumenta de Sans Souci

X

Sexo: Fêmea
16/02/1999

Qualidade de Alfenas
Iluminado de Alfenas X Jéssica de Alfenas

Sua filha Quadra
Padrão da atualidade na raça,
tronco, forma, angulações,
andamento picado, produz
qualidade, a essência da marcha
corre nas veias desta égua. Uma
raríssima filha de Hercules,
relíquia da 1a fase da criação da
ilha da Chapada.
Prenhes: Maximus de Alfenas
27/08/2018

LOTE 32

Alfa do Santo Antônio
Rambo do M.M.
Iluminado de Alfenas X Iansã do M.M

Sua filha Oriana

X

Sexo: Fêmea
29/03/2009

Xulipa de Sans Souci
Rabisco de Sans Souci X Haia de Santa Rita

Alfa está entre as
poucas opções de
pampa deste leilão!!!!
Ventre de ouro! Tem
duas filhas pampas
também presentes
neste remate: Oriana e
Que-Pintura.
A fruta não cai longe
do pé!
Alfa é filha direta do Rambo do MM (marchador no ultimo grau)
na égua pampa mais linda que o Sans Souci já produziu: a
Xulipa.
Remate de muita genética e para conhecedores de raça e marcha!
Prenhes: Maximus de Alfenas 22/03/2018

LOTE 33

Hermoso de Alfenas
Frevo do Porto Alegre
Garboso de Passa Tempo X Rainha de Santa Marta

X

Castrado
25/03/2010

Valência de Alfenas
Hércules de Alfenas X Qualidade de Alfenas

Castrado de sela excepcional, para cavalgadas e trabalho na fazenda.
Andamento macio e manso. Oportunidade que você esperava pra adquirir um cavalo que te levará aos
melhores caminhos dos seus sonhos!

LOTE 34

Jasão II de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeirao

X

Castrado
15/05/2012

Valência de Alfenas
Hércules de Afenas X Qualidade de Alfenas

Marcha picada de qualidade, extra na sela, manso e de ótima índole!

LOTE 35

Luminoso de Alfenas
Quartel de Passa Tempo
Iluminado de Alfenas X Eficiência de Passa Tempo

X

Castrado
18/12/2012

Galícia de Alfenas
Frevo do Porto Alegre X Timbalada de Alfenas

O melhor castrado de sela deste remate, qualidade de andamento tem de sobra, extra na
comodidade e temperamento

LOTE 36

Nicásio de Alfenas
Lexus da Filó
Bromo do Angelim X História da Palmeira

X

Castrado
07/01/2015

Simpatia de Alfenas
Pharaó de Alfenas X Lusa de Alfenas

Lindo cavalo castrado de sela, ideal
pras pistas e cavalgadas, este é de
luxo, TOP de linha.obre o futuro
desse jovem reprodutor.
Sua mãe Simpatia de Alfenas herdou
de seu Pai, Pharaó, toda qualidade
de marcha, e por muitos ano foi
o principal animal de marcha da
Fazenda Ilha da Chapada.

Regulamento
As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o comprador recusar o animal ou solicitar redução de preço (A
luz dos artigos 104, 420, 421 e 422 do código civil atual). Todos os participantes do Leilão obrigam-se de forma definitiva a acatarem as disposições
deste Regulamento, não podendo ninguém se escusar de aceitá-lo e cumpri-lo alegando que não o conhece (Art°. 3° da Lei de Introdução ao Código
Civil).
Como é norma em todos os Leilões, o comprador é quem estabelece livremente o preço e nenhum índice deflacionário alterará o valor das promissórias rurais deste Leilão.
1 - Imediatamente após a batida do martelo, o comprador dará aceite a uma única Nota Promissória no valor do negócio realizado, cuja substituição por NOTAS PROMISSÓRIAS com vencimentos mensais, e formalização do Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva e Domínio, será
feita no escritório da Business Leilões quando do acerto de contas.
2 - O comprador quando de sua primeira compra deverá preencher a ficha cadastral (Boleto), apresentando documentos originais que o
identifiquem: CIC, RG, referências bancárias e pessoais.
SÓ SERÃO ACEITOS CHEQUES DO MESMO.
3 - Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu conhecimento, desde que manifeste essa exigência ao escritório da Business Leilões, antes que o comprador faça o seu acerto de contas, ficando a aprovação do nome indicado a exclusivo critério do vendedor.
4 - Nas vendas a prazo o COMPRADOR dará ao VENDEDOR em penhor pecuniário os animais adquiridos, até a quitação total da dívida, ficando
o COMPRADOR de posse dos mesmos, na qualidade de fiel depositário, não podendo aliená-los nem onerá-los sem o consentimento por escrito
do VENDEDOR. As notas promissórias fazem parte integrante do Contrato de Compra e Venda que terá efeito jurídico até o pagamento da última parcela, por sua vez o COMPRADOR se compromete a manter os animais adquiridos, protegidos pelas normas e medidas sanitárias exigidas
e profiláticas recomendadas em cada caso, contra a incidência de zoonoses, moléstias infecciosas ou parasitarias de ocorrência freqüentes. Caso
venha a ocorrer morte do(s) animal (ais) na posse do COMPRADOR, tal fato o não desobrigará do pagamento do saldo do preço, não restando
ao VENDEDOR qualquer responsabilidade. As “crias” que nascerem do animail (is) comercializados serão consideradas frutos ou rendimentos
provenientes do lote adquirido, de acordo com o art. 95 do Código Civil. Em caso de inadimplência, os frutos e rendimentos também serão restituídos ao VENDEDOR, integrando também a reserva de domínio estipulada neste documento. Fica proibido ao COMPRADOR castrar o animal sem
autorização do VENDEDOR, enquanto o COMPRADOR não tiver a propriedade do animal e também no caso de venda com reserva de cobertura.
5 - Quando do acerto de contas, será entregue ao comprador cópia do Registro Genealógico, ficando o original e a comunicação de transferência para entrega após a quitação integral do valor.
6 - As taxas referentes ao leilão serão pagas, SOBRE O VALOR DA BATIDA DO MARTELO INDEPENDENTE DE DESCONTOS no acerto de contas e da
seguinte forma:
6.1 - A comissão incidente será de: 8,5 % (OITO E MEIO POR CENTO) para o COMPRADOR;
6.2 - As taxas referentes ao leilão não serão devolvidas em nenhuma hipótese.
7 - Para os compradores pela Internet ou telefone, no dia seguinte ao Leilão será enviado para os respectivos compradores via email o contrato de
compra e venda com a Nota Promissória Rural anexa para devida assinatura e reconhecimento de firma, além da conta corrente para depósito da
entrada e comissão de compra do lote arrematado. Os animais adquiridos só estarão liberados para retirada na propriedade do vendedor após o
recebimento por parte do escritório da Business do contrato assinado e reconhecido firma e após quitação dos valores da entrada e comissão de
compra via depósito.
8 - Para os compradores que estiverem presentes no Leilão, a retirada dos animais deverá ser feita até as 13 horas do dia seguinte ao Leilão, impreterivelmente, prazo no qual os vendedores se obrigam a manter os animais sob sua guarda. Ultrapassando esse prazo, a responsabilidade pela guarda
e por eventuais custos que decorram no atraso na retirada, serão dos compradores. Os animais vendidos para compradores pela Internet deverão
retornar à propriedade dos respectivos vendedores para posterior retirada dos mesmos, após cumpridas as exigências contratuais e de pagamentos.
8.1 - Somente para os lotes vendidos pela internet ou telefone, o vendedor fará a guarda dos animais sem custo para o comprador pelo prazo máximo
de 20 (vinte) dias corridos a contar da data do Leilão, após o que, caso o comprador não providencie a retirada do animal, ficará automaticamente responsável pelo pagamento de diária no valor de R$ 40,00 (trinta reais) para animais mantidos em baias e R$30,00 (quinze reais) para animais mantidos a pasto; contados a partir da data do leilão, ficando facultado ao vendedor reter o animal caso a dívida com diárias não seja quitada no momento
da retirada. A responsabilidade por eventuais custos que decorram no atraso na retirada, serão dos compradores.
9 - O leiloeiro não aceitará lance dado por pessoa que o seu critério julgar não responsável.
10 - Recomenda-se aos interessados que procedam com antecedência á devida revisão dos animais, reclamações posteriores não serão aceitas.
O lance para arrematação vincula o comprador nos moldes do artigo 427 do Código Civil, a saber: “a proposta de contrato obriga o proponente, se
o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”.
11 - Todas as informações constantes no catálogo são de responsabilidade dos vendedores.
12 - A Star Wolrd Leilões e Eventos, na qualidade de realizadora do leilão, desenvolve todos os esforços para a regularidade dos negócios e não
responde solidária e/ou subsidiariamente pela liquidação das vendas realizadas através do leilão, nem pelas obrigações assumidas pelas partes.
13 - A palavra do leiloeiro no decorrer do Leilão está credenciada a alterar ou complementar as condições que o regem.

Condições de Pagamento
10 X 2 + 30 + 11 X 2 = 72 PARCELAS
1ª OPÇÃO: O pagamento do valor da arrematação será feito em 72 parcelas (setenta e duas) vencendo duas parcelas no ato da aquisição (cheque), 2 (duas) com 30 (trinta) dias, 2 (duas) com 60 (sessenta) dias, 2 (duas) com 90 (noventa) dias, 2(duas) parcelas com 120 (cento e vinte) dias, 2(duas)
parcelas com 150 (cento e cincoenta) dias, 2 (duas) parcelas com 180 (cento e oitenta) dias, 2 (duas)
parcelas com 210 (duzentos e dez) dias, 2 (duas) parcelas com 240 (duzentos e quarenta) dias, 2
(duas) parcelas com 270 (duzentos e setenta) dias, 2 (duas) parcelas com 300 (duzentos e setenta) e
as 52 (cincoentaenta e duas) parcelas restantes serão pagas da seguinte forma: 30 (trinta) parcelas
a cada 30 dias subsequentes e sucessivas e as 22 (vinte e duas) parcelas restantes vencendo-se de
duas em duas a cada trinta dias, subsequentes e sucessivas representadas por notas promissórias
rurais.
Exemplo: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA = PREÇO DO LOTE R$ 14.400,00 (VALOR TOTAL DO ANIMAL) SENDO: VALOR DA ENTRADA, R$ 400,00 (REPRESENTADO POR CHEQUE), 2ª DE PARCELA DE
R$ 400,00, 3ª DE R$ 400,00, 4ª DE R$ 400,00, 5ª DE R$ 400,00, 6ª DE R$ 400,00, 7ª DE R$ 400,00,
8ª DE R$ 400,00, 9ª DE R$ 400,00, 10ª DE R$ 400,00. AS CINCOENTA E DUAS PARCELAS RESTANTES
SERÃO PAGAS EM 30 PARCELAS DE R$ 200,00 VENCÍVEIS A CADA 30 DIAS SUBSEQUENTES E AS 22
RESTANTES EM 11 PAGAMENTOS DE R$ 400,00 MENSAIS E SUCESSIVAS COM VENCIMENTOS MENSAIS
REPRESENTADAS COM NOTA PROMISSÓRIA RURAL.
2ª OPÇÃO: PAGAMENTO A VISTA COM 25% DE DESCONTO.
EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA. PREÇO DO LOTE R$ 14.400,00 COM DESCONTO DE 25%
= 1 CHEQUE NO VALOR DE R$ 11.800,00
3ª OPÇÃO: PAGAMENTO EM 12 X COM 15% DE DESCONTO.
EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA. PREÇO DO LOTE R$ 14.400,00 COM DESCONTO DE 15%
= R$ 12.240,00 EM 12 PAGAMENTOS DE R$ 1.020,00, SENDO: O 1º COM UM CHEQUE NO ATO DA COMPRA E OS 11 RESTANTES COM BOLETOS BANCÁRIOS VENCENDO-SE A CADA 30 DIAS SUBSEQUENTES
4ª OPÇÃO: PAGAMENTO EM 6 X COM 20% DE DESCONTO.
EXEMPLO: LANCE DE R$ 200,00 DE PARCELA. PREÇO DO LOTE R$ 14.400,00 COM DESCONTO DE 20%
= R$ 11.520,00 EM 6 PAGAMENTOS DE R$ 1.920,00, SENDO: O 1º COM UM CHEQUE NO ATO DA COMPRA E OS 5RESTANTES COM BOLETOS BANCÁRIOS VENCENDO-SE A CADA 30 DIAS SUBSEQUENTES.

São Paulo - SP, 8 de dezembro de 2018.
Star World Leilões e Eventos
Leiloeiro: Roberto Leão

