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Amigo quartista,

Temos o prazer de convidá-lo para mais uma edição do leilão virtual 

Fazenda Uberaba. 

A paixão pela criação que passa de pai para filho há quatro gerações, a tradição 

de mais de quatro décadas dedicadas a pecuária e a equinocultura nacional 

são os principais motivos que fazem da Fazenda Uberaba sinônimo de 

excelência genética, selecionando animais que reúnem morfologia, beleza 

e que carregam no sangue as mais consagradas linhagens  de Velocidade e 

Trabalho da raça Quarto de Milha.

No próximo dia 1º de Outubro, quarta feira, às 21 horas, pelo Canal Terra 

Viva, você terá oportunidade de adquirir coberturas, matrizes, animais em 

treinamento, potros e potras em condições especiais. 

Contamos com sua audiência. Um forte abraço e até lá!

LEILÃO Virtual

F e r n a n d o  b r a s i l e i r o  &  f a m í l i a

Desde 1967 selecionando qualidade!



Reg.: P0 90530  - Macho - CA - 05/11/03

 LOTE   
100



 SHADY APOLO BARS
 MISS TONTA LEO
 TROUBLE TWO TIMES
 KATIE KING CLASS    
DOC’S GAMAY
 EDUARDA CODY 
 RECREIO SKR
 HOLLY’S GIRL

 SHADY LEO

  TROUBLE’S KATIE FF

 DOC’S SAFARI 

 EVENING STAR 

 SHADY KING TIMES EK 

BARRACK ARN

12,50pts  RMT (Vaquejada) 

12,50pts (Vaq) Campeão e finalista em diVersas Vaquejadas no 
nordeste. entre suas prinCipais premiações estão: Campeão 
aqHa de Vaquejada parnamirim 2010, parque j.Galdino 
(surubim-pe 2010) - 3º luGar; parque santa Cândida (timbaúba-
pe 2011) -  1º luGar (raCHou uma moto extra); parque soVaCa 
(Caruaru-pe 2011) – 1º luGar (raCHado); parque Geraldo 
estrela (petrolina-pe 2011) – 3º luGar, parque boi nelore (frei 
miGuelinHo-pe 2011) – 4º luGar, parque j. Galdino (surubim-
pe 2011) – 5º luGar (raCHou moto extra), CampeV 2011 – 5º 
luGar Geral; parque emília CaValCanti (timbaúba-pe 2011) – 
18º luGar; parque dois irmãos (frei miGuelinHo-pe 2012) – 1º 
luGar (raCHado); parque luiz iGnáCio (GraVatá-pe 2012) - 2º 
luGar.  É irmão materno de Vários Campeões naCionais em 
laço, tambor, baliza e rÉdeas, entre eles, jaY safari, CandY 
doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filHos já estão se 
destaCando nas Vaquejadas.

seu pai sHadY KinG times É produtor de 1.865 pts, tendo 84 
filHos pontuados em diVersas modalidades, Com destaque 
para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 
130 pts. 

sua mãe barraCK arn É produtora de 6 filHos pontuados na 
abqm, Com 6 GaranHões diferentes, totalizando 29,5 pts. É 
produtora de Campeões naCionais de laço, rÉdeas, baliza e 
tambor.

VENDA DE
COBERTURAS



Reg.: P043.640  - Macho - TO - 13/08/13

 LOTE   
200



produtor de Guerreiro poWer mV, 36,00 pts. rmt (Vaquejada); el bet 
zorrero HCm 3,50 pts (Vaquejada); bet sHadY pimenta 3,00 pts (7ª 
Col. p.f. Vaquejada 2011); bambole bet par Hsp 2,00 pts (Vaquejada), 
de bet pandora Coi - Campeã de 03 tropas de elite (Vaq), banGue 
bet par Hsp, miss betblaCK, bet Grafite, bet CHarlota entre outros 
Campeões. 
É irmão de mission ronald (9 Vezes Campeão naCional de laço), 
Com 36 pts. rmt.

seu pai bet i Can - aaat-101 (aqHa-1982). importado. obteVe 5 Vits. 
na Vaquejada: alÉm de bet blaCK, produziu tambÉm Campeões 
Como: “ronaldinHo” - GanHador de mais de r$ 200 mil em prêmios, 
bet Can bar Hsm - (3º luGar potro do futuro/06 Vaquejada ab/pux). 
É aVô de: Guerreiro poWer mV (GaranHão) - rm Vaquejada, el bet 
zorrero HCm pontuado na abqm. 
no tambor produziu: malaGueta Can Cmn, reGistro de mÉrito 
superior em 3 tambores. 
na Corrida: É produtor de Vários aaa nos eua, inClusiVe a 
GanHadora ClássiCa bet Gala Can. no brasil foi produtor de: 
daliloCa timeto (aaat-102), jealous dasH (aaa-93), Can jet (aaat-100), 
miss bet sound (aaa-91), main CHanCe fsi (aaa-95). 

sua mãe, MISS TRUCKAJET NS É filHa de mr truCKa jet - aaat-103 
(1983), GanHador ClássiCo de 8 Corridas atÉ 3 anos, inClusiVe  all 
ameriCan futuritY’-G1, 3 2ºs e 1 3º e mais de u$1 milHão em prêmios. 
pai de Vários rmt, entre eles:ur mY speCial anGel (aaat-104, 6 Vits., 
2º runnYmede Corp run for CasH), litas joY jet (aaa-90, 3 Vits., 
2º William barneY s.), mr smootH truCKin (aaa-90, GanHador, 
u$22,537), simplY darKinG (aaa-93, 5 Vits., u$16,618), arroW express 
(aaa-95, 3 Vits., u$10,348). 

  ROMANY ROYAL 
   JO-ANN-CAT 
   ROCKET WRANGLER
   DECKETTA’S GIRL 
   EASY JET
   TRUCKAHLA
  MR HAY BUG     
RECORD BREAKER

   BEDUINO

   AALWAYS ALONE

   MR TRUCKA JET

   MS WEST

  BET I CAN

  MISS TRUCKAJET NS

VENDA DE
COBERTURAS
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Reg.: P122.704  - Macho - TO - 03/10/08



seu pai, dual HiCKeY, É pontuado em Vaquejada – 2,0 pts 
e finalista do derbY 2011 CateGoria aberta. É filHo do 
fenômeno da apartação, smoKin dueHiCKeY, que possui 
pediGree priVileGiado, Contendo duas Vezes a linHaGem de 
dual pep (GanHador de u$ 46.435,00. finalista nCHa derbY. 
CampanHa no brasil: Campeão naCional anCa 2004/2005, 
Com seis partiCipações e seis Vitorias. VenCeu o Campeonato 
naCional anCa Com feito inÉdito, entrando em seis etapas e 
VenCendo todas seis, tornando-se o úniCo animal a VenCer  
inViCto o naCional da anCa e foi reCordista de Vitorias  
ConseCutiVas).

sua mãe É filHa de blazen brYan – aaat-107 (importado). 
na Vaquejada produziu: be Good brYan; CaddY brYan - 
Campeão; CHart brYan - pontuado na abqm; x-rated brYan 
- rm Vaquejada ab.pux, apolo brYan 3m – Grande Campeão 
de Vaquejadas no Ce e rn, bip bip brYan - ClassifiCado no pf 
Vaquejada/07 ab pux. pai de VintaGe brYan – produtor de 
Campeões de Vaquejada, Com destaque para: peppY brYan 
bar – rm Vaquejada ab pux. 
na Corrida É pai de ClássiCos no brasil e tambÉm nos eua, 
Como blazen times (aaa-98, 5 Vits.), brYan sis (aaa-96), blazen 
madie (aaat-100), aladim brYan sa (aaat-119, 8 Vitórias), 3m 
blazen CatCH (aaa-99, 7 Vitórias), fatHer brYan (aa-89, 5 
Vitórias), ipanema brYan (1º Gp Haras faz. Claro em jan/2005 
em fortaleza), boaVa brYan (aaat-109, 5 Vitórias), brando 
brYan (aaa-97, 5 Vitórias), etC.

 DUAL PEP
  MISS SMOKIN HICKORY
 RED TIGER MOON 
  SANETTE
 CHICKS BEDUINO
 AND SO IT GOES 
  FAR WEST SA
 GEA MOON SA

 SMOKIN DUEHICKEY 

 GREAT SANETTE MOON

 BLAZEN BRYAN

 RARA WEST SA

DUAL HICKEY 

 AGORA BRYAN SA 
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Preparamos uma seleção especial de 41 lotes, todos crioulos 

da Fazenda Uberaba. Além do melhor da produção das 

gerações 2011/2013, cedemos algumas reservas genéticas, 

entre matrizes e animais domados.

A partir das próximas páginas você poderá conferir toda essa 

qualidade e escolher os futuros campeões de Vaquejada 

ou outras modalidades de Velocidade e Trabalho que vão 

brilhar no seu plantel.



DOLAR BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet 
zorrero HCm 3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), 
bambole bet par Hsp (reservada Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora 
Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet 
Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos Campeões don 
i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo Can 
bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe é filha de GEA MOON SA - aaat-114, recordista, ganhadora clássica (Gps potro 
do futuro e potro de ouro), obteve 6 vitórias. mãe de: speCial Gea sa, aaa nos eua, 
importada para o brasil. produtora de aaat: querênCia speCial sa, aaat-109, 1º Gp 
Campeão dos Campeões, etc. osiris speCial sa, m, aaat-107, por special effort, 7 vitórias, 
1º Gp Governador estado sp/95, 1o Gp Campeão 503 m/95, 1º p.e. força livre, 1º p.e. Cidade 
tietê, 2º Gp Campeão dos Campeões/96; e de pira less sa, f, aaat-110, por touchless, 
ganhadora clássica; querubim West sa, m, aaat-100, por far West sa, ger. 93, 1 vitória, em 
4 atuações, semifinalista do Gp potro do futuro/96; santa Gea sa, f, por touchless, ger. 95, 
exportada para os eua (lazy e ranch).

Reg.: P136.147 - Macho - TO - 19/03/10

Garanhão à Venda! 

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE
 MR TRUCKA JET 
 MS WEST
 ANGEL MOON TRU
  POCO GOLD RRB
 DASH FOR CASH JR
 MOON BURNER

  BET I CAN

 MISS TRUCKAJET NS 

 FAR WEST SA 

 GEA MOON SA

 BET BLACK

 RARA WEST SA 
LOTE
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ESpELhO TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas e baliza e tambor.

sua mãe é irmã de Bet Black, filha de bet i Can, aaat-101 (aqHa-1982). importado dos eua, pelo 
Haras montecristo. obteve 5 vitorias. na Vaquejada produziu: bet blaCK, também produtor de 
campeões de Vaquejada; “ronaldinho” - ganhador de mais de r$ 200 mil em prêmios, bet Can bar 
Hsm (3º lugar potro do futuro/06 Vaquejada ab/pux). avô de: Guerreiro poWer mV(Garanhão) 
- rm Vaquejada do Haras monte Verde, el bet zorrero HCm pontuado na abqm. no tambor, 
produziu malaGueta Can Cmn registro de mérito superior em 3 tambores. É produtor de vários 
aaa nos eua, inclusive a ganhadora clássica bet Gala Can. no brasil, foi produtor de: daliloCa 
timeto (aaat-102), jealous dasH (aaa-93), Can jet (aaat-100), miss bet sound (aaa-91), main 
CHanCe fsi (aaa-95). no laço: mission ronald (9 vezes campeão nacional de laço).

Reg.: P160.441 - Macho - TO - 03/10/11

Futuro Garanhão!
reserVa Genética da 
Faz. uberaba!

 SHADY LEO
 TROUBLE’S KATIE FF
 DOC’S SAFARI
 EVENING STAR
 BEDUINO
 AALWAYS ALONE
 SCAM
 FANCY SCOOP 

 SHADY KING TIMES EK

  BARRACK ARN 

 BET I CAN

 SCAM FANCY JA 

 SIR PRINCESTIMES EK 

 TOYA CMN
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DOADORA DE EMBRIÕES

DARK BLACK

seu pai ApOLLO VM - aaat-113. importado. tríplice Coroado. obteve 13 vitórias invicto. na 
Vaquejada é um dos maiores produtores de todos os tempos, tendo produzido vários filhos 
rm em Vaquejada, como salVador apollo – res. Campeão nacional de Vaquejada/09 
ab/pux, rm Vaquejada ab/pux e Campeão do Circuito anqm/09; riCK toro Vm - rm 
Vaquejada ab/pux, ganhador de várias Vaquejadas; siGno forte pK - Grande campeão 
de Vaquejadas, rm Vaquejada ab/pux; super GuGa CHarGe - Camp. nacional abqm/07 
ab/pux; reCife apollo mrl - res. Camp. nacional abqm/07. ab/pux; Gibraltar apollo 
mrl - Campeão nacional/08, rm Vaquejada ab/pux; miss Heartbeat “Creuza” - rm 
Vaquejada ab/pux; iCaro Verde - rm Vaquejada ab/pux. 

sua 2ª mãe GEA MOON SA - aaat-114, recordista, ganhadora clássica (Gps potro do futuro 
e potro de ouro), obteve 6 vitórias. mãe de: speCial Gea sa, aaa nos eua, importada para o 
brasil. produtora de aaat: querênCia speCial sa, aaat-109, 1º Gp Campeão dos Campeões, 
etc. osiris speCial sa, m, aaat-107, por special effort, 7 vitórias, 1º Gp Governador estado 
sp/95, 1o Gp Campeão 503 m/95, 1º p.e. força livre, 1º p.e. Cidade tietê, 2º Gp Campeão dos 
Campeões/96; e de pira less sa, f, aaat-110, por touchless, ganhadora clássica; querubim 
West sa, m, aaat-100, por far West sa, ger. 93, 1 vitória, em 4 atuações, semifinalista do Gp 
potro do futuro/96; santa Gea sa, f, por touchless, ger. 95, exportada para os eua (lazy e 
ranch).

Reg.: P096.510 - Fêmea - CA - 01/08/04

 EASY JET
 PEGGY TORO
 DASH FOR CASH 
 DOTTIES TEARS
 ANGEL MOON TRU
 POCO GOLD RRB
 DASH FOR CASH JR 
 MOON BURNER

 JET TORO

 FOR TEARS ONLY 

 FAR WEST SA 

GEA MOON SA 

 APOLLO VM 

 RARA WEST SA 
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LAzORRA ROjO jR

4ª COLOCADA pF VAquEjADA 2004 (pux). 
DOADORA DE EMBRIÕES

seu pai ThuNDER ChIEF é um grande produtor de ganhadores de Vaquejada. produziu 
inúmeros campeões e rm em Vaquejada, tais como: CopY rojo jr - rm superior ab/ 
pux; sHalon rojo jr - rm ab/pux.; quarter rojo jr - rm ab/pux.; lessie rojo jr - rm 
ab/pux; belle rojo jr - pontuada em Vaquejada; tWo jaCKs rojo jr - pontuado na 
abqm; eternal rojo san jr - pontuado na abqm, entre tantos outros.

sua mãe é filha de el zorrero - pai dos produtores de Vaquejada, nelsinHo sKr e el 
tWo eYed. É pai e avô de inúmeros campeões de Vaquejada, como el spooK Cb, el 
GreCo nel nnf (rato), Veto da serrazul, CHiquita nel nnf, mex tWo ml, el patron 
Hap, sultão zorrero, entre outros. um dos líderes nas estatísticas de reprodutores da 
abqm. pai de campeões de Corrida, trabalho e Conformação, e de vários ganhadores, 
como nelsinHo sKr(aaat), pixa sKr (aaat), panda sKr (aaa). pai também de ator 
sasa, tamaCiro sKr, remate sKr sinaleiro sKr, piCare sKr, taCape sKr, el baron 
(pontuado em Conformação), boel zorrero (Camp. nacional/96 três tambores am/
princ), eldan‘s CHiCK Cb (Camp. nacional/97 laço Cabeça amador e res.Camp. aberta, 
res. Camp. laço pé amador, res. Camp. nacional/98 laço pé amador). 

Reg.: P075.420 - Fêmea - AL - 20/08/99

 EL REY ROJO
 LARGUITA
 DAN’S BOY SKIPPY 
 MISS TOP DEVIL
 OTOE
LA ZORRA MANA 
 EDUARDO
 ELITE BRASIL

 PRINCIPE ROJO

 LADY TOP BID 

 EL ZORRERO

 OCA SKR

 THUNDER CHIEF

 PEARLY GATES KRB 
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CINzANO TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas no 
nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 2010, 
parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  1º lugar 
(rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque Geraldo estrela 
(petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º lugar parque j. Galdino 
(surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar Geral Cat. aspirante; parque 
emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos (frei miguelinho-pe 2012) – 1º 
lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É irmão materno de vários campeões 
nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY safari, CandY doG patCH, ladY patCH 
bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em diversas 
modalidades, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas, baliza e tambor.

sua mãe é filha de speCial sound ii - aaat-103. importado. Ganhador clássico, com 7 vits., 3 2ºs. 
e 2 3ºs. Vencedor no Carlos Handicap, finalista dos Gps “dasH for CasH derby” - G1 e “Golden 
state derby” - G1, com mais de us$ 50 mil em prêmios. filho do extraordinário easY jet. irmão do 
Campeão mundial super sound CHarGe (Campeão mundial - líder de estatísticas). Com apenas 
2 filhos corridos nos eua, destacando-se o ganhador mr bar linde (aaa-97). sua primeira geração 
estreou em 1997 no brasil, sendo produtor de aaa: sound Hope bC (aaa-96), etHel sound (aaa-95), 
espeCial balu (aaa-93), speCial par sound (aaa-93).

Reg.: P136.149 - Macho - CA - 13/12/09

Garanhão à venda!

 SHADY LEO
  TROUBLE’S KATIE FF 
 DOC’S SAFARI
 EVENING STAR
 EASY JET
 SPECIAL SOUND
 ITSA RAMBUNCTIOUS
 SHEZA PISTOL

 SHADY KING TIMES EK 

 BARRACK ARN

 SPECIAL SOUND II 

 SHEZA RAMBUNCTIOUS 

 SIR PRINCESTIMES EK

 SHEZA JET SOUND WA 
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ENTREVERO ROjO

seu pai ETERNALY ROjO jR – produtor de 233 pts em Vaquejada, pai de Campeões 
de Vaquejada e animais pontuados na abqm, como: riVer rojo rC – rm Vaquejada 
ab/pux; reY eternalY rC – rm em Vaquejada am/pux; Hill rojo fli – Campeão potro 
de ouro aCqm/14; rasHid rojo rC – rm em Vaquejada, rubY eternalY rC – rm 
Vaquejada am pux, sHoW rojo rC – rm Vaquejada, res Campeão pf Vaquejada 
am pux, samanta eternalY, speCial rojo rC, eternal rojo steel, rasHid rojo rC, 
timelY rojo, seleCt eternalY, roY eternalY rojo rC, unero rojo rC, bella rojo 
bars, entre outros.

sua mãe, FORTALEzA STEEL MA, traz em seu pedigree o que se pode ter de melhor para 
Vaquejada e trabalho, como nabuCo sKr, el zorrero, eternal steel.

Reg.:P174.234 - Macho - BA - 24/11/11

 PRINCIPE ROJO 
 LADY TOP BID
 ETERNALY FRED
 EBB TIDE BAR
 EL ZORRERO
 TARNISHED LADY
 MAC ARDEN
 FRONTERA STEEL SLN

 THUNDER CHIEF

 MISS ETERNAL BAR  HTR

 NABUCO SKR

 BELA STEEL NB

 ETERNALY ROJO JR

 FORTALEZA STEEL MA 
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CANTIGA TIMES

seu pai SIR PRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada 
parnamirim 2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida 
(timbaúba-pe 2011) -  1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º 
lugar (rachado); parque Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei 
miguelinho-pe 2011) – 4º lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto 
extra), CampeV 2011 – 5º lugar Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 
2011) – 1º lugar; parque dois irmãos (frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque 
luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É irmão materno de vários campeões nacionais em 
laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid 
e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em 
modalidades de trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, 
failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões 
diferentes, totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas,  baliza 
e tambor.

sua mãe é filha de smoKe dan´s duCHess, 23,0 pts, animal que traz em seu pedigree o 
renomado dan`s boY sKippY e ainda produtor de vários campeões em diversas modalidades, 
como: bonanza GamaY 24,0 pts (rédeas), pepper smoKe 18,0 pts (apartação), deCision 
smoKe (três tambores e seis balizas), doC smoKe moon HfV 5,5 pts (Vaquejada), smoKe 
sHe peppY 2 pts (Conformação), i´m alittle smoKe 0,50pts (Conformação).

Reg.: P149.505 - Fêmea - CA - 30/09/09

 SHADY LEO
 TROUBLE’S KATIE FF
 DOC’S SAFARI 
 EVENING STAR
 SMOKE N POISE 
 DAN’S DUCHESS KRB
BROADWAY JAY 
 ISNT SHE SPECIAL

SHADY KING TIMES EK 

 BARRACK ARN

 SMOKE DAN’S DUCHESS

 SPECIAL LADYJAY WA

 SIR PRINCESTIMES EK 

 MISS SMOKE JAY 

LOTE
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p+ DO BET BLACK, EM 05/12/13.



ExpOENTE BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet 
zorrero HCm 3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), 
bambole bet par Hsp (reservada Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora 
Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet 
Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos Campeões don 
i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo Can 
bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe LAzORRA ROjO jR - 4ª colocada pf Vaquejada 2004 (pux). filha de tHunder 
CHief, grande produtor de Vaquejada. produziu inúmeros campeões e rm em 
Vaquejada, tais como: CopY rojo jr - rm superior ab/pux; sHalon rojo jr - rm ab/
pux.; quarter rojo jr - rm ab/pux.; lessie rojo jr - rm ab/pux; belle rojo jr - 
pontuada em vaquejada; tWo jaCKs rojo jr - pontuado na abqm; eternal rojo san 
jr - pontuado na abqm, el reY binGo jr – pontuado em Vaquejada entre tantos outros. 

Reg.: P155.966 - Macho - TO - 19/08/11

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE
 MR TRUCKA JET
 MS WEST
 PRINCIPE ROJO 
 LADY TOP BID
 EL ZORRERO
 OCA SKR

 BET I CAN

 MISS TRUCKAJET NS

THUNDER CHIEF 

 PEARLY GATES KRB 

 BET BLACK

 LAZORRA ROJO  JR
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BAMBA ROYALCAT

seu pai GF ROYAL CATABILITY, 12,5 pontos rmt, Campeão 8º Campeonato nacional 
Vaquejada 2010 parnamirim/rn aqHa ab - livre/esteira. res. Campeão 5ª etapa 
Campeonato pernambucano Vaquejada. aCqm-pe 2011 ab - livre/esteira. 4ºl 1ª 
etapa Camp. pernambucano de Vaquejada aCqm-pe 2012 ab - livre/esteira. filho de 
CatabilitY, usa, 10,5 pts. Campeão et. Camp. nacional de apartação 2004/05 anCa 
apartação (ab) - livre. 3º l et. Camp. de apartação 2005/06 anCa apartação (ab) - livre. 
4º l Congresso abqm 2007 apartação (ab) - sênior. produtor de mais de 200 pontos 
pela abqm e produtor de campeões de trabalho.

sua mãe é filha de taKanon - aaat-111. importado. obteve 5 vitórias aos 2 e 3 anos, 
inclusive os clássicos ‘utah High futurity’ e ‘intermountain futurity’, ganhador de u$ 150 
mil em los alamitos. recordista dos 365m. foi considerado o maior corredor de sua 
época pela intermountain quarter Horse association. pai de soutH Kanon (aaat-105, 
Cruzada, ganhador do Gp ‘potro de prata’/90), tiGer rebel tK (aaat-113, 2º Gp ‘potro do 
futuro’/91), miss toKanon (Cruzada, conhecida como ‘mula’ e ganhadora de várias 
pencas no mt), rainon man (aaat-110 na estréia e 2º final do Gp ‘Venâncio luzardo e 
nelson silveira’ - Carazinho/93, 2º Gp Campeão dos 402m/95 em sorocaba, etc), six 
toKanon Wa (aaat-108, 1º pr. esp. Cidade jundiaí/94), etc.

Reg.: P138.469 - Fêmea - CA - 02/12/08

 HIGH BROW CAT 
 SHOW GIRL CLARK  
 ITSA BINGO GREYHOUND 
 ROZANNA LENA
 AZURE TE
 LA NATIVE
 DANDY TUFF BAR
 MISS CLABBER ‘EM

 CATABILITY

 SM ITSA ROYAL BINGO 

 TOKANON

 PRINCIPAL TUFF PK 

 GF ROYAL CATABILITY

 FAVOURITE KANON SV
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p+ DO SIR pRINCESTIMES EK, EM 08/12/13.



ENIGMA TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas e baliza e tambor.

sua mãe é filha de Heza Cool peppY - importado, Campeão de vários circuitos americanos e 4º 
lugar no mundial aqHa. na Vaquejada é avô dos campeões: CostinHa nnf, desordeiro nnf, 
CHiquita nel nnf, entre outros mais. pai de inúmeros campeões de trabalho, como: Cool peppY’s 
Gem, res. Campeão nac. abqm de apartação, peppY menudo, res. Campeão potro do futuro 
abqm de apartação, taCe Cool peppY (Camp.Congresso/99 laço dupla jovem), KinG peppY 
(Camp. Congresso/02 laço pé am/princ), Cool peppYs badGer (res. Camp. nacional/97 team 
penning jovem).

Reg.: P186.397 - Macho - CA - 31/12/11
LOTE
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 SHADY KING TIMES EK 

 BARRACK ARN

 HEZA COOL PEPPY

LAMY HILL VP

 SIR PRINCESTIMES EK 

 TANGA HEZA VP

 SHADY LEO
 TROUBLE’S KATIE FF
 DOC’S SAFARI 
 EVENING STAR
 MR SAN PEPPY 
 TIGER BARS 2
 SKORPINS HILL VR
 GUAIRA VP



ELENCO CRuShER

seu pai VF ThE ROCK CRuShER - u$ 32.713,00. Campeão Wrangler Heartland; 
Campeão old fort days futurity Consolation; res. Campeão future fortunes / fizz bomb 
futurity; 4º l. run for the bucks - Champions of Champions; finalista: so rebel barrel 
futurity, Central ms barrel futurity, lance Graves pro Classic, Gold Cup futurity, indiana 
barrel futurity, future fortunes / ibf fizz bomb futurity, bar nothin barrel bash futurity, 1º 
l. stephenville / aqHa - 3 tambores, 1º l. stephenville / aqHa - 6 balizas. irmão materno 
de Vf red bullY, ganhador de u$ 83.684,00 - o Cavalo de 5 anos mais premiado de 
2007 e de Vf sHeza red bullion, ganhadora de u$ 3.333,40.

sua mãe DOC’S CANDY BAR – produtora de 22,5 pts de rmt, filha de doC’s GamaY - 
importado. Campeão nacional em apartação. maior produtor de Campeões de rédeas 
e de vários Campeões de apartação, como: doC s Center (rmt, Campeã nacional de 
apartação), CandY doC (Campeã nacional de rédeas), silVer GamaY df (tricampeão 
paranaense rédeas - 89/90/91 (jr. aberta / sr. aberta e amador), Campeão nacional/90 
(sr/amador), res. Campeão Congresso/91 (senior/ab), res. Campeão paulista/91 (sr/
amador), res. Campeão nacional/91 (sr/amador), doC maple (Campeã potro do futuro 
rédeas), sapaHire CodY (Campeã potro futuro anCr), GamaY por sHadY (Campeã 
futurity anCa).

Reg.: P161.009 - Macho - ZA - 30/12/11

 EASY JET
 HOP SKIP AND JUMP
 BULLY BULLION  
 MIGHTY NATURAL
 DOC BAR
 CANDY TIVIO
 SHADY APOLO BARS 
 BANDIT’S DREAM 

 STICKS AN STONES

 NATURAL LADY BULLION

 DOC’S GAMAY

 SHADY’S DREAM

 VF THE ROCK CRUSHER

 DOC’S CANDY BAR
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BATuTA TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas, baliza e tambor.

sua mãe é filha de mr roCKet - Campeão nacional abqm - laço dupla e três tambores, 47 pts rmt 
superior em três tambores. produtor de 279 pts em rmt. produziu: ximbiCa roCKet, 196,5 pts rmt, 
bicampeão nacional abqm 2004/05 três tambores (jov), Campeão Congresso abqm três tambores 
(ab/jov). aupaba mf, res. Campeã potro do futuro abqm de rédeas. stinG mf, Campeão nacional 
abqm - laço dupla, neW Hope Campeão Congresso abqm - team penning e de vários Campeões em 
laço, destacando-se: number one mf, 182 mf, 183 mf, entre outros.

Reg.: P122.703 - Fêmea - CA - 13/10/08

 SHADY LEO 
 TROUBLE’S KATIE FF
 DOC’S SAFARI 
 EVENING STAR
 GALLO ROCKET
 MISS TONTA LEO
 BAR VAN DECK 
 DIAL ACE

 SHADY KING TIMES EK 

 BARRACK ARN

 MR ROCKET

 MISS DIAL BAR MF

 SIR PRINCESTIMES EK

 FAISCA ROCKET MF
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ENLEVO DuAL

seu pai DuAL hICKEY pontuado em vaquejada (2 pts) e finalista do derbY 2011 - 
categoria aberta. É filho de um fenômeno da apartação smoKin dueHiCKeY, que 
possui um pedigree privilegiado, contendo duas vezes a linhagem de dual pep. irmão 
de brasileiro dual (ganhador de u$ 46.435,00. finalista nCHa derby. Campanha 
no brasil: Campeão nacional anca 2004/2005, com seis participações e seis vitorias. 
Venceu o Campeonato nacional anCa com feito inédito, entrando em seis etapas e 
vencendo todas seis, tornando-se o único animal a vencer  invicto o nacional da anca e 
foi recordista de vitorias  consecutivas).

sua mãe descende do líder de estatísticas de Corrida de todos os tempos no brasil, 
siGned to flY.

Reg.: P169.950 - Macho - AL - 06/12/11

 DUAL PEP
 MISS SMOKIN HICKORY
 RED TIGER MOON
 SANETTE 
 SIGNED TO FLY
 DASHINLIGHT PK
 TOKANON
 PRINCIPAL TUFF PK

 SMOKIN DUEHICKEY

 GREAT SANETTE MOON 

 DASHINFLY PK

 FAVOURITE KANON SV 

 DUAL HICKEY 

PRINCIPAL FLY 
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ESTuDIO BuG

seu pai MOON FEATuRE BuG - aaat-102 em ribeirão preto. obteve 8 vitórias, inclusive, 
Gp “potro do futuro”- brasília/88 (final), Gp “josé eugênio rezende barbosa”-rib. preto/88 
(classificatória e final), e as classificatórias dos Gps “derby nacional”/88, “brasil”/88 e 5 
segundos lugares, inclusive, Gp “rei da Velocidade”/89 em jaú. produtor de aaat e 
aaa. na Vaquejada é pai de moon tex Hjs, rainHa da raia, sexY moon Hjs, etc.

seu avô ladY’s moon está entre os grandes produtores de Campeões de Vaquejada.

sua mãe é irmã do super campeão de Vaquejada peliGro Verde, filha de a streaK 
of CasH, aaat-114, us$ 181.346 em prêmios, ganhador clássico com 9 vitórias. seus 
filhos já acumulam ganhos de mais de 1 milhão em prêmios em Corrida, com destaque 
para: prinCess Gloria rda aaat-103, 6 vitórias e mais de r$ 180.000,00 em prêmios, 
recordista em Cidade jardim, 1º mbna america racing Challenge; flesH of streaK 
aaat-108, 11 vitórias e r$ 330.770,00 em prêmios, 1º Gp megarace, 1º Gp brasil/05, 
1º Gp Consagração, seVen time Vm aaat-101, 12 vitórias e r$ 78.500,00 em prêmios 
(premiações oficiais), entre brasil, paraguai e argentina; paradise of streaK aaat-110, 
líder da Geração e melhor atleta do ano/06, 8 vitórias e r$ 136.833,00 em prêmios. 

Reg.: P161.007 - Macho - AL - 04/12/11

 LADY BUG’S MOON
 LADY YOLANDA
 TRUCKLE FEATURE
 HULA FANTASA
 STREAKIN SIX
 MERRY FOR CASH
 CATCHME IFYOUCAN
 MEMORIES OF GOLD

 LADY’S MOON

 FANTASY

 A STREAK OF CASH 

 CANCATCH BID 

 MOON FEATURE BUG

 SWEET MEMORIES GOLD
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DAMA DE OuRO DuAL

seu pai DuAL hICKEY pontuado em vaquejada (2pts) e finalista do derbY 2011 - 
categoria aberta. É filho de um fenômeno da apartação smoKin dueHiCKeY, que possui 
um pedigree privilegiado, contendo duas vezes a linhagem de dual pep (ganhador 
de u$ 46.435,00. finalista nCHa derby. Campanha no brasil: Campeão nacional anca 
2004/2005, com seis participações e seis vitorias. Venceu o Campeonato nacional anCa 
com feito inédito, entrando em seis etapas e vencendo todas seis, tornando-se o único 
animal a vencer  invicto o nacional da anca e foi recordista de vitorias  consecutivas). 
irmão de brasileiro dual, o mais novo garanhão da fazenda uberaba.

sua 2ª mãe GEA MOON SA - aaat-114, recordista, ganhadora clássica (Gps potro 
do futuro e potro de ouro), obteve 6 vitórias. mãe de: special Gea sa, aaa nos eua, 
importada para o brasil. produtora de aaat: querênCia speCial sa, aaat-109, 1º Gp 
Campeão dos Campeões, etc. osiris speCial sa, m, aaat-107, por special effort, 7 vits, 
1º Gp Governador estado sp/95, 1o. Gp Campeão 503 m/95, 1º p.e. força livre, 1º p.e. 
Cidade tietê, 2º Gp Campeão dos Campeões/96; e de pira less sa, f, aaat-110, por 
touchless, ganhadora clássica; querubim West sa, m, aaat-100, por far West sa, ger. 
93, 1 vitória, em 4 atuações, semifinalista do Gp potro do futuro/96; santa Gea sa, f, por 
touchless, ger. 95, exportada para os eua (lazy e ranch).

Reg.: P147.237 - Fêmea - ZA - 16/08/10
LOTE
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 DUAL PEP
 MISS SMOKIN HICKORY
 RED TIGER MOON  
 SANETTE
 ANGEL MOON TRU 
 POCO GOLD RRB
 DASH FOR CASH JR
  MOON BURNER 

 SMOKIN DUEHICKEY 

 GREAT SANETTE MOON 

 FAR WEST SA

GEA MOON SA

 DUAL HICKEY 

RARA WEST SA
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ECO BRASILEIRO

seu pai BRASILEIRO DuAL é filho de dual HiCKeY é pontuado em Vaquejada – 2,0 pts e finalista 
do derbY 2011 categoria aberta. É filho de um fenômeno da apartação smoKin dueHiCKeY, que 
possui pedigree privilegiado contendo duas vezes a linhagem de dual pep. (ganhador de u$ 
46.435,00. finalista nCHa derby. Campanha no brasil: Campeão nacional anca 2004/2005, com 
seis participações e seis vitorias. Venceu o Campeonato nacional anCa com feito inédito, entrando 
em seis etapas e vencendo todas seis, tornando-se o único animal a vencer  invicto o nacional 
da anca e foi recordista de vitorias  consecutivas). sua avó é filha de blazen brYan – aaat 107 
(importad). na Vaquejada produziu: be Good brYan – Égua do pq milanny, atualmente montada 
por adélio neto; CaddY brYan - Campeão montado por dica; CHart brYan - pontuado na abqm; 
x-rated brYan - rm Vaquejada ab.pux, apolo brYan 3m – Grande campeão de Vaquejadas 
no Ce e rn do Haras parambu, bip bip brYan - classificado no pf Vaquejada/07 ab pux. pai de 
VintaGe brYan – produtor de campeões de Vaquejada, com destaque para: peppY brYan bar – 

rm Vaquejada ab pux. na Corrida é pai de clássicos no brasil e também nos eua, como: blazen 
times (aaa-98, 5 vits.), brYan sis (aaa-96), blazen madie (aaat-100), aladim brYan sa (aaat-119, 
8 vitórias), 3m blazen CatCH (aaa-99, 7 vitórias), fatHer brYan (aa-89, 5 vitórias), ipanema brYan 
(1º Gp Haras faz. Claro em jan/2005 em fortaleza), boaVa brYan (aaat-109, 5 Vits), brando 
brYan (aaa-97, 5 vits), etc.

sua mãe LAzORRA ROjO jR - 4ª colocada pf vaquejada 2004 (pux). filha de tHunder CHief, 
grande produtor de vaquejada, produziu inúmeros campeões e rm em vaquejada, tais como: 
CopY rojo jr - rm superior ab/pux; sHalon rojo jr - rm ab/pux.; quarter rojo jr - rm ab/
pux.; lessie rojo jr - rm ab/pux; belle rojo jr - pontuada em vaquejada; tWo jaCKs rojo jr - 
pontuado na abqm; eternal rojo san jr - pontuado na abqm, el reY binGo jr – pontuado em 
vaquejada entre tantos outros.

Reg.: P161.035 - Macho - AL - 30/12/11

SMOKIN DUEHICKEY 
 GREAT SANETTE MOON 
 BLAZEN BRYAN
 RARA WEST SA
 PRINCIPE ROJO
 LADY TOP BID
 EL ZORRERO
 OCA SKR

 DUAL HICKEY

 AGORA BRYAN SA

 THUNDER CHIEF 

 PEARLY GATES KRB

 BRASILEIRO DUAL 

 LAZORRA ROJO
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SMOKE zORRERO STEEL

seu pai SMOKE DAN´S DuChESS 23,0pts, animal que traz em seu papel o renomado 
dan`s boY sKippY e ainda produtor de vários campeões em diversas modalidades, 
sendo eles: bonanza GamaY 24,0 pts (rédeas), pepper smoKe 18,0 pts (apartação), 
deCision smoKe (três tambores e seis balizas), doC smoKe moon HfV 5,5 pts (Vaq), 
smoKe sHe peppY 2 pts (conformacão), i´m alittle smoKe 0,50pts (conformação).

sua mãe, FORTALEzA STEEL MA, traz em seu pedigree o que se pode ter de melhor para 
Vaquejada e trabalho, nomes como nabuCo sKr, el zorrero e eternal steel.

Reg.: P110.195 - Macho - AL - 29/12/06

doMado/castrado

 IMPRESSIVE POISE 
 SMOKEY HOLLY MISS
 DAN’S BOY SKIPPY
ITAMACA SKR    
EL ZORRERO
 TARNISHED LADY
  MAC ARDEN
 FRONTERA STEEL SLN

   SMOKE N POISE 

   DAN’S DUCHESS KRB

  NABUCO SKR

 BELA STEEL NB 

SMOKE DAN’S DUCHESS

 FORTALEZA STEEL MA
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ESSENCIA TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas e baliza e tambor.

sua mãe é filha de oKlaHoma dun it, Campeão de laço e produtor de campeões em laço, 
tambor e Vaquejada. na Vaquejada, é pai de apollo dun it – 7ºl no pf Vaquejada/11 ab/pux, 
5ºl no derby abqm/12 am/pux; esfinGe dun it mV – 3ºl 3ª etapa Campeonato pernambucano 
Vaquejada aCqm-pe 2013 – ab/pux; odalisCa fred mV – 7ºl no derby abqm/12 ab/pux, 8ºl na 
Vaquejada de sta Cruz, pq xo boi/12; bill sKippY Hsb – pontuado em esteira; dib dunit mV – 7ºl no 
derby abqm/12 esteira, sCarlet fred mV – 2ºl na Vaquejada do rancho do pinguim; faluja dun 
it brazil – 5ºl 4ª etapa 8º CirCuito anqm-rn Vaquejada 2013 – ab/esteira.

Reg.: P157.509 - Fêmea - CA - 21/10/11

 SHADY LEO
 TROUBLE’S KATIE FF
 DOC’S SAFARI  
 EVENING STAR 
 MELODYS DUN IT 
 CHICA SAN BADGER
 APOLLO VM
 RARA WEST SA

 SHADY KING TIMES EK 

 BARRACK ARN

 OKLAHOMA DUN IT 

 DARK BLACK

 SIR PRINCESTIMES TIMES  EK

 AROEIRA DUN IT
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FIDALGO ShADY STEEL

seu pai ShADY STEEL SLN - número 1 das estatística de reprodutores de Vaquejada/
abqm, com 877,5 pts. É o maior produtor entre os filhos do “rei da Vaquejada” eternalY  
fred. produtor de registro de mérito e de cavalo superior em Vaquejada; produtor 
de: spooK steel jr (Campeão pernambucano/2007/amador); Campeão da 5ª etapa 
Campeonato pernambucano de Vaquejada 2007 - am - ab - pux, rm Vaquejada ab 
pux; binGo spooK jr (Vaq), Campeão mundial em itapebussú/Ce, etc.

sua mãe é irmã do super campeão de Vaquejada peliGro Verde, filha de a streaK 
of CasH, aaat-114, us$ 181.346 em prêmios, ganhador clássico com 9 vitórias. seus 
filhos já acumulam ganhos de mais de 1 milhão em prêmios em Corrida, com destaque 
para: prinCess Gloria rda aaat-103, 6 vitórias e mais de r$ 180.000,00 em prêmios, 
recordista em Cidade jardim, 1º mbna american racing Challenge; flesH of streaK 
aaat-108, 11 vitórias e r$ 330.770,00 em prêmios, 1º Gp megarace, 1º Gp brasil/05, 
1º Gp Consagração, seVen time Vm aaat-101, 12 vitórias e r$ 78.500,00 em prêmios 
(premiações oficiais), entre brasil, paraguai e argentina; paradise of streaK aaat-110, 
líder da Geração e melhor atleta do ano/06, 8 vitórias e r$ 136.833,00 em prêmios.

Reg.: P181.762 - Macho - AL - 30/01/13

 ETERNAL STEEL
 FRED’S KITTEN
 SILVER APOLO BAR 
 TINA BERRO
 STREAKIN SIX
 MERRY FOR CASH
 CATCHME IFYOUCAN
 MEMORIES OF GOLD

 ETERNALY FRED

 EBB TIDE BAR 

 A STREAK OF CASH

 CANCATCH BID 

 SHADY STEEL SLN 

 SWEET MEMORIES GOLD
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FIEL ShADY STEEL

seu pai ShADY STEEL SLN - número 1 das estatística de reprodutores de Vaquejada/
abqm, com 877,5 pts. É o maior produtor entre os filhos do “rei da Vaquejada” eternalY  
fred. produtor de registro de mérito e de cavalo superior em Vaquejada; produtor 
de: spooK steel jr (Campeão pernambucano/2007/amador); Campeão da 5ª etapa 
Campeonato pernambucano de Vaquejada 2007 - am - ab - pux, rm Vaquejada ab 
pux; binGo spooK jr (Vaq), Campeão mundial em itapebussú/Ce, etc.

sua mãe MS IVI BEEN hLI é produtora de bet blue Hst – rm em Vaquejada amador 
puxar, filha de bet blaCK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,0 pts rmt (Vaq), el 
bet zorrero HCm 3,50 pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00 pts (7ª Col. p.f. Vaquejada 
2011), bambole bet par Hsp 2,0 pts (Vaq), de bet pandora Coi, banGue bet par Hsp, 
miss betblaCK, bet Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos 
Campeões don i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada.

Reg.: P181.731 - Macho - AL - 02/02/13

 ETERNAL STEEL 
 FRED’S KITTEN
 SILVER APOLO BAR  
 TINA BERRO
 BET I CAN
 MISS TRUCKAJET NS
 DUDE’S PAR THREE 
 GOLD BEE TOO

 ETERNALY FRED 

 EBB TIDE BAR

 BET BLACK

DUDE’S BEE TOO 

 SHADY STEEL SLN 

 MS IVE BEEN HLI
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EGOISTA NWDASh

seu pai NEW WILD DASh (roxinho) é irmão de roxão, produtor de Campeões em 
Vaquejada, como n Wild doG jr – rm amador e aberta puxar, n Wild solano jr – rm 
ab puxar, n Wild rojo jr – pontuado em Vaquejada.

sua 2ª mãe GEA MOON SA - aaat-114, recordista, ganhadora clássica (Gps potro 
do futuro e potro de ouro), obteve 6 vitórias. mãe de: speCial Gea sa, aaa nos eua, 
importada para o brasil. produtora de aaat: querênCia speCial sa, aaat-109, 1º Gp 
Campeão dos Campeões, etc. osiris speCial sa, m, aaat-107, por special effort, 7 
vitórias, 1º Gp Governador estado sp/95, 1o Gp Campeão 503 m/95, 1º p.e. força livre, 1º 
p.e. Cidade tietê, 2º Gp Campeão dos Campeões/96; e de pira less sa, f, aaat-110, por 
touchless, ganhadora clássica; querubim West sa, m, aaat-100, por far West sa, ger. 
93, 1 vitória, em 4 atuações, semifinalista do Gp potro do futuro/96; santa Gea sa, f, por 
touchless, ger. 95, exportada para os eua (lazy e ranch).

Reg.: P149.585 - Fêmea - TO - 17/02/11

 DASH FOR CASH JR 
 WILD MABLE
 ALAMITOS LAD  
 DEAN’S MISS BUZZY
 ANGEL MOON TRU
 POCO GOLD RRB 
 DASH FOR CASH JR 
 MOON BURNER 

 WILD DASH SLN 

 LAD’S VALLEY SLN 

 FAR WEST SA 

 GEA MOON SA 

 NEW WILD DASH 

 RARA WEST SA 
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DANI BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet 
zorrero HCm 3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), 
bambole bet par Hsp (reservada Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora 
Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet 
Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos Campeões don 
i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo Can 
bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe é filha de blazen brYan – aaat-107 (importado). na Vaquejada produziu: be 
Good brYan – Égua do pq milanny, atualmente montada por adélio neto; CaddY brYan 
- Campeão montado por dica; CHart brYan - pontuado na abqm; x-rated brYan - rm 
Vaquejada ab/pux, apolo brYan 3m – Grande campeão de Vaquejadas no Ce e rn do 
Haras parambu, bip bip brYan - classificado no pf Vaquejada/07 ab/pux. pai de VintaGe 
brYan – produtor de campeões de Vaquejada, com destaque para: peppY brYan bar – 
rm Vaquejada abpux. na Corrida é pai de clássicos no brasil e também nos eua, como: 
blazen times (aaa-98, 5 vits.), brYan sis (aaa-96), blazen madie (aaat-100), aladim 
brYan sa (aaat-119, 8 vitórias), 3m blazen CatCH (aaa-99, 7 vitórias), fatHer brYan (aa-
89, 5 vitórias), ipanema brYan (1º Gp Haras faz. Claro em jan/2005 em fortaleza), boaVa 
brYan (aaat-109, 5 Vits), brando brYan (aaa-97, 5 vits), etc.

Reg.: P150.008 - Fêmea - AL - 29/12/10

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE 
 MR TRUCKA JET 
 MS WEST
 CHICKS BEDUINO 
 AND SO IT GOES 
 FAR WEST SA
 GEA MOON SA 

 BET I CAN

 MISS TRUCKAJET NS

 BLAZEN BRYAN

 RARA WEST SA

 BET BLACK

 AGORA BRYAN SA 
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FRANCO BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet 
zorrero HCm 3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), 
bambole bet par Hsp (reservada Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora 
Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet 
Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos Campeões don 
i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo Can 
bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe, FORTALEzA STEEL MA, traz em seu pedigree o que se pode ter de melhor para 
Vaquejada e trabalho, como nabuCo sKr, el zorrero e eternal steel.

Reg.: P167.066 - Macho - TO - 13/07/12

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE 
 MR TRUCKA JET 
 MS WEST
 EL ZORRERO
 TARNISHED LADY 
 MAC ARDEN
 FRONTERA STEEL SLN 

 BET I CAN

 MISS TRUCKAJET NS

 NABUCO SKR

 BELA STEEL NB 

 BET BLACK

 FORTALEZA STEEL MA 
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FuxICO KING TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas, baliza e tambor.

sua mãe é filha de dual HiCKeY 2,0 pts (Vaq), pontuado em Vaquejada e finalista do derbY 2011 
categoria aberta. É filho de um fenômeno da apartação smoKin dueHiCKeY, que possui pedigree 
privilegiado contendo duas vezes a linhagem de dual pep (ganhador de u$ 46.435,00. finalista 
nCHa derby. Campanha no brasil: Campeão nacional anca 2004/2005, com seis participações 
e seis vitorias. Venceu o Campeonato nacional anCa com feito inédito, entrando em seis etapas 
e vencendo todas seis, tornando-se o único animal a vencer  invicto o nacional da anca e foi 
recordista de vitorias  consecutivas.

Reg.: P188.298 - Macho - CA - 14/07/12

 SHADY LEO
 TROUBLE’S KATIE FF
 DOC’S SAFARI  
EVENING STAR
 SMOKIN DUEHICKEY
 GREAT SANETTE MOON
 A STREAK OF CASH 
 CANCATCH BID

 SHADY KING TIMES EK

BARRACK ARN 

 DUAL HICKEY

 SWEET MEMORIES GOLD 

 SIR PRINCESTIMES EK 

 BACANA DUAL
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FADO BRASILEIRO

seu pai BRASILEIRO DuAL é filho de dual HiCKeY é pontuado em Vaquejada – 2,0 pts e finalista 
do derbY 2011 categoria aberta. É filho de um fenômeno da apartação smoKin dueHiCKeY, que 
possui pedigree privilegiado contendo duas vezes a linhagem de dual pep (ganhador de u$ 
46.435,00. finalista nCHa derby. Campanha no brasil: Campeão nacional anca 2004/2005, com 
seis participações e seis vitorias. Venceu o Campeonato nacional anCa com feito inédito, entrando 
em seis etapas e vencendo todas seis, tornando-se o único animal a vencer  invicto o nacional 
da anca e foi recordista de vitorias  consecutivas). sua avó é filha de blazen brYan – aaat 107 
(importad). na Vaquejada produziu: be Good brYan – Égua do pq milanny, atualmente montada 
por adélio neto; CaddY brYan - Campeão montado por dica; CHart brYan - pontuado na abqm; 
x-rated brYan - rm Vaquejada ab.pux, apolo brYan 3m – Grande campeão de Vaquejadas 
no Ce e rn do Haras parambu, bip bip brYan - classificado no pf Vaquejada/07 ab pux. pai de 
VintaGe brYan – produtor de campeões de Vaquejada, com destaque para: peppY brYan bar – 
rm Vaquejada ab pux. na Corrida é pai de clássicos no brasil e também nos eua, como: blazen 
times (aaa-98, 5 vits.), brYan sis (aaa-96), blazen madie (aaat-100), aladim brYan sa (aaat-119, 

8 vitórias), 3m blazen CatCH (aaa-99, 7 vitórias), fatHer brYan (aa-89, 5 vitórias), ipanema brYan 
(1º Gp Haras faz. Claro em jan/2005 em fortaleza), boaVa brYan (aaat-109, 5 Vits), brando 
brYan (aaa-97, 5 vits), etc.
sua mãe é filha de dasH to CHiVato - aaa-96, por first doWn dasH, us$ 150,459 em prêmios. 
pai de: mr CHiVato to You (aaat-109, 14 vitórias, u$ 522,207 em prêmios), GiGarad (aaat-106, 
10 vitórias, u$ 109,858 em prêmios, 1º biterroot futurity-G2, etc.), bj a dasH of rum (aaat-105, 6 
vitórias, u$ 71,149 em prêmios, 1º Cowboy Classic fut.-G3, etc.), just Wanna be me (aaa-99, 7 
vitórias, u$ 56,927 em prêmios), CHase to CasH (aaa-96, 1 vitória, u$ 50,824 em prêmios, etc.), 
etc. seus filhos já ganharam nos eua a soma de u$ 2,951,057 em prêmios. É irmão próprio dos 
stakes Winners first femme (us$ 30,972), CHeCK Her tWiCe (us$ 215,361) e fisHers dasH 
(us$ 123,495). first femme é produtora de mais de us$ 1,2 milhão, incluindo o Campeão old 
Habits (u$ 680,966) e do reprodutor first WranGler; CHeCK Her tWiCe é mãe do reprodutor 
CHeCK Him out (u$ 418,528) e de masters Call (u$ 51,489). fisHers dasH é pai de ganhadores 
de mais de us$ 8,9 milhões, incluindo 2 Campeões.

Reg.: P175.471 - Macho - TO - 15/11/12

 SMOKIN DUEHICKEY 
 GREAT SANETTE MOON
 BLAZEN BRYAN 
 RARA WEST SA
 FIRST DOWN DASH
 FISHERS FAVORITE
 BLAZEN BRYAN
 SANTA REBS GLASS 

 DUAL HICKEY 

 AGORA BRYAN SA

 DASH TO CHIVATO

 BURMA BRYAN

 BRASILEIRO DUAL

 VAIDOSA DASH 
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FREI BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet zorrero HCm 
3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), bambole bet par Hsp (reservada 
Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), 
banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô 
materno dos Campeões don i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission 
ronald (9 vezes campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo 
Can bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe balada times é filha de sir prinCestimes eK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de 
diversas vaquejadas no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de 
Vaquejada parnamirim 2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida 
(timbaúba-pe 2011) -  1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar 

(rachado); parque Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-
pe 2011) – 4º lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 
– 5º lugar Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois 
irmãos (frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  
É irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu bisavô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades 
de trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua bisavó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas e baliza e tambor.

Reg.: P166.958 - Macho - TO - 15/07/12

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE 
MR TRUCKA JET 
MS WEST
 SHADY KING TIMES EK
 BARRACK ARN
 FAR WEST SA
GEA MOON SA 

 BET I CAN

 MISS TRUCKAJET NS

 SIR PRINCESTIMES EK

 RARA WEST SA

 BET BLACK

 BALADA TIMES 
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ESCOLA BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet 
zorrero HCm 3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), 
bambole bet par Hsp (reservada Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora 
Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet 
Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos Campeões don 
i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo Can 
bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe é filha de pepsY uH HuH, importada dos eua  e arrematada por renomados 
selecionadores brasileiros por valores recordes na sua época. tornou-se uma das 
grandes doadoras nas modalidades de apartação e rédeas. É irmã materna de pepsi 
lee san (faca) – ganhador de prêmios em Vaquejada.

seu avô plaY liKe a star foi importado dos eua pelo Haras Grão forte, ganhador e 
produtor de animais pontuados em apartação.  

Reg.: P180.899 - Fêmea - AL - 31/12/11

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE 
 MR TRUCKA JET  
 MS WEST
 GRAYS STARLIGHT 
 PLAY LENA
 SMART CHIC OLENA
 PEPSI PLAYGIRL 

 BET I CAN 

 MISS TRUCKAJET NS 

 PLAY LIKE A STAR

 PEPSI UH HUH

 BET BLACK 

 PEPSY LIKE A STAR
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FORASTEIRO EASE

seu pai SpACE EASE - aaat-111, 12 Vitórias, líder da Geração e melhor atleta de 2008, 
recordista dos 301 e 365 metros em sorocaba, Vencedor do torneio especial nova 
Geração/08, torneio especial stud dos amigos/08, Gp Campeão dos Campeões/08, 
Gp presidente do Centro Hípico do oeste - i derby/09, finalista do Gp brasil - ii tríplice 
Coroa/08, finalista do Gp santo ângelo - farmasa/09 (2º na final). filho do grande 
produtor Holland ease.

sua  mãe é filha de Heza Cool peppY - importado, Campeão de vários circuitos 
americanos e 4º lugar no mundial aqHa. na Vaquejada é avô dos campeões: CostinHa 
nnf, desordeiro nnf, CHiquita nel nnf, entre outros mais. pai de inúmeros campeões 
de trabalho, como Cool peppY’s Gem, res. Campeão nacional abqm de apartação, 
peppY menudo, res.Campeão potro do futuro abqm de apartação. taCe Cool peppY 
(Camp. Congresso/99 laço dupla jovem), KinG peppY (Camp. Congresso/02 laço pé 
am/princ), Cool peppYs badGer (res. Camp. nacional/97 team penning jovem).

Reg.: P187.286 - Macho - AL - 26/12/12

 FIRST DOWN DASH
 EASY HENRYETTA 
 RONAS RYON 
 HONI WINS
 MR SAN PEPPY 
 TIGER BARS 2
 SKORPINS HILL VR 
 GUAIRA VP

 HOLLAND EASE 

 BEST OF WIN

 HEZA COOL PEPPY 

 LAMY HILL VP

 SPACE EASE 

 TANGA HEZA VP 
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FAVORITO EASE

seu pai SpACE EASE - aaat-111, 12 Vitórias, líder da Geração e melhor atleta de 2008, 
recordista dos 301 e 365 metros em sorocaba, Vencedor do torneio especial nova 
Geração/08, torneio especial stud dos amigos/08, Gp Campeão dos Campeões/08, 
Gp presidente do Centro Hípico do oeste - i derby/09, finalista do Gp brasil - ii tríplice 
Coroa/08, finalista do Gp santo ângelo - farmasa/09 (2º na final). filho do grande 
produtor Holland ease.

sua mãe é filha de doC s safari - pai de top liGHt Hdn, Campeão potro do futuro 
anCr, Campeão potro do futuro abqm, Campeão nacional, Campeão think a mite 
Classic, etc; buCCanneer Hdn, Campeão Copa King ranch quality, bicampeão super 
stakes anCr, Campeão derby anCr, etc; rambo boY Hdn, Campeão potro do futuro 
anCr, Campeão Congresso abqm; safaris Horse, Campeão snaffle bit anCr, res. 
Campeão Congresso abqm, etc; moonliGHt GamaY Hdn, res. Campeão sacramento 
Caruana Classic, doC´s paradise, res. Campeão Congresso abqm - redeas; zoomp 
Hdn, Campeão Congresso abqm. na Vaquejada é pai, e avô de diversos campeões, 
como sputinick Cody Hdn `sputinick`, doc’s sensation Hdn, sir princestimes eK, firstborn 
melody Hdn `marreta`, dentre outros.

Reg.: P185.548 - Macho - AL - 26/12/12

 FIRST DOWN DASH
 EASY HENRYETTA 
 RONAS RYON 
 HONI WINS
 DOC’S GAMAY
 EDUARDA CODY
 SANJAY
 SISSIE SMILE

 HOLLAND EASE

BEST OF WIN

 DOC’S SAFARI

 HONEYMOON ARN 

 SPACE EAS

 HALFMOON CODY HDN 
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ENTREVISTA TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas e baliza e tambor.

sua mãe é filha de piCasso toll - irmão próprio da super produtora dinastia toll. no brasil obteve 
7 vitórias e r$267.620,00 em prêmios, 1º Gp Venâncio luzardo - Carazinho, 1º Gp megarace/02, 1º 
torneio encerramento/02, 3º Gp abqm potro do futuro/02. em los alamitos, obteve iV-94, 1 vitória 
e us$27,457.00 em prêmios, 2º Holiday Handicap, foi considerado o “Cavalo do ano na Califórnia 
2003”. Garanhão destaque na temporada de Corridas de 2008. em sua primeira primeira geração 
produziu: imperador toll, vencedor do Gp super sprint/08, em sorocaba; piCasso easY, vencedor 
do Gp brazilian futurity/08, em sorocaba.

Reg.: P177.217 - Fêmea - CA - 29/12/11
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FRED ShADY STEEL

seu pai ShADY STEEL SLN - número 1 das estatística de reprodutores de Vaquejada/
abqm, com 877,5 pts. É o maior produtor entre os filhos do “rei da Vaquejada” eternalY  
fred. produtor de registro de mérito e de cavalo superior em Vaquejada; produtor 
de: spooK steel jr (Campeão pernambucano/2007/amador); Campeão da 5ª etapa 
Campeonato pernambucano de Vaquejada 2007 - am - ab - pux, rm Vaquejada ab 
pux; binGo spooK jr (Vaq), Campeão mundial em itapebussú/Ce, etc.

sua mãe é filha de apollo Vm - aaat-113. importado. tríplice Coroado. obteve 13 
vitórias invicto. na Vaquejada é um dos maiores produtores de todos os tempos, tendo 
produzido vários filhos rm Vaquejada, como salVador apollo – res. Camp. nacional 
de Vaquejada/09 ab pux, rm Vaquejada ab pux, Camp. do Circuito anqm/09;  riCK 
toro Vm - rm Vaquejada ab pux, ganhador de várias Vaquejadas; siGno forte 
pK - Grande Camp. de Vaquejadas, rm Vaquejada ab/pux; super GuGa CHarGe 
- Camp. nacional abqm/07 ab pux, atualmente pertencente ao Grupo Clóvis paiva; 
reCife apollo mrl - res. Camp. nacional abqm/07 ab/pux montado por Celso Vitório; 
Gibraltar apollo mrl - Camp. nacional/08, rm Vaquejada ab pux; miss Heartbeat 
“Creuza” - rm Vaquejada abpux; iCaro Verde - rm Vaquejada ab pux. 

Reg.: P181.757 - Macho - B - 31/01/13

 ETERNAL STEEL
 FRED’S KITTEN 
 SILVER APOLO BAR  
 TINA BERRO
 JET TORO
 FOR TEARS ONLY
 FAR WEST SA
 GEA MOON SA 

 ETERNALY FRED

 EBB TIDE BAR

 APOLLO VM 

 RARA WEST SA

 SHADY STEEL SLN 

 DARK BLACK

LOTE
31



FREVO ShADY STEEL

seu pai ShADY STEEL SLN - número 1 das estatística de reprodutores de Vaquejada/
abqm, com 877,5 pts. É o maior produtor entre os filhos do “rei da Vaquejada” eternalY  
fred. produtor de registro de mérito e de cavalo superior em Vaquejada; produtor 
de: spooK steel jr (Campeão pernambucano/2007/amador); Campeão da 5ª etapa 
Campeonato pernambucano de Vaquejada 2007 - am - ab - pux, rm Vaquejada ab 
pux; binGo spooK jr (Vaq), Campeão mundial em itapebussú/Ce, etc.

sua mãe, FORTALEzA STEEL MA ,traz em seu pedigree o que se pode ter de melhor para 
Vaquejada e trabalho, nomes como nabuCo sKr, el zorrero e eternal steel.

Reg.: P175.792 - Macho - BA - 24/12/12
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BIRIBA GATES

seu pai GF SMOKIN GATES é pai de: aperitiVo Gates, 11 pts rmt Vaquejada. res. 
Campeão etapa iV Circuito universitário anqm de Vaquejada 2010 - am, 5º l. V etapa 
Circuito anqm de Vaquejada 2010 - am – ab. 11 pts. filho de smoKin dueHiCKeY: 37,0 
pts rmt. Campanha usa, ganhador de u$ 46.435,00, Campeão nacional anCa - 
apartação - ab sr. produtor de 528,50 pontos pela abqm.

seu avô smoKin dueHiCKeY,  tem um pedigree privilegiado contendo duas vezes a 
linhagem de dual pep, ganhador de u$ 46.435,00. finalista nCHa derby. Campanha 
no brasil: Campeão nacional anca 2004/2005, com seis participações e seis vitorias. 
Venceu o Campeonato nacional anCa com feito inédito, entrando em seis etapas e 
vencendo todas seis, tornando-se o único animal a vencer  invicto o nacional da anca e 

foi recordista de vitorias  consecutivas.

sua mãe TOYA DOC é filha de doC jaY bar, descendente de garanhão comprovado 
produtor de rmt. produtor de vários filhos consagrados em Vaquejada. Genética do 
cruzamento clássico da fazenda berrante (doC´s GamaY x san jaY). pai de: sKippY 
GamaY, 15,5 pts rm, Campeão Copa dos Campeões 2008 três tambores (jov), Campeão 
et. nbqm três tambores (jov); quixote jaY bar, res. Campeão pf anCr rédeas (am) 
– livre 4,5 pts abqm; martin jaY bar rjt, 5º l. potro de ouro de Vaquejada aCqm-
pe/2011 Vaquejada (ab) - livre. 4,5 pts.

sua avó toYa Cmn é irmã do bet blaCK, produtor de Campeões e de rmt em Vaquejada.

Reg.: P126.160 - Fêmea - TO - 05/07/08
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FEITICEIRO TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas no 
nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times eK é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 

totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas, baliza e tambor.

sua mãe é filha de smarVelena - res. Campeão nacional de apartação. produziu campeões de 
apartação, rédeas, laço, team penning, Vaquejada e Working Cow Horse, como: identiC smarVel Ym 
Campeã potro do futuro e derby anCr; freCKles baldY, Campeão Copa dos Criadores anCr; doC plaY 
lena, Campeão super stakes anCa, Campeão Congresso abqm; WatCH olena fm, Campeão Classic 
anCa; idol smarVel Ym, Campeão potro do futuro abqm rédeas; doC san peppY, Campeão potro do 
futuro abqm apartação; sKY reina olena, Campeão Congresso abqm; tari olena Ym, Campeão derby 
Classic anCa, res. Campeão final nacional anCa; raCK doVar amH, res. Campeão Congresso abqm 
laço dupla jv. pr; lena badGer olena, res. Campeã snaffle bit anCr ab, Campeã Congresso abqm 
Working Cow Horse am; leader smarVel Ym, Campeão nacional abqm team penning am. avô materno 
de billY lena oaK, Campeão 6º potro do futuro, categoria aberta e 3º col categoria amador – est.; avô 
paterno de maCHo sant’ana, Campeão 7º potro do futuro, categoria aberta – est.; saltY´s sanHired 
Campeão santa Helena / Haras dan – Working Cow Horse ab, entre outros.

Reg.: P174.962 - Macho - CA - 24/10/12
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FERIADO TIMES

seu pai SIR pRINCESTIMES EK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 
Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu avô sHadY KinG times é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades de 
trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua avó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas e baliza e tambor.

sua mãe é filha de raise me Glass - aaa-99, importado, 5 colocações em sorocaba. produtor de 
aaat, como raise riCH ja. filho de rais Your Glass-tb. nascido em 1988, ganhador clássico de 4 
corridas aos 3 anos. produziu 6 ganhadores clássicos psi e 46 ganhadores clássicos qm, com 599 
qm obtendo registro de mérito em Corrida, inclusive: speCial effort (aaat-104, tríplice Coroado, 
Campeão mundial, ganhador do all american futurity e grande reprodutor), natiVe Gambler 
(aaat-109, Champion com 12 vits., inclusive o all american derby), medleY Glass (aaa-98, 12 vits., 
inclusive o all american derby), etc. 

Reg.: P175.226 - Macho - CA - 30/11/12
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GOL BRASILEIRO

seu pai BRASILEIRO DuAL é filho de dual HiCKeY é pontuado em Vaquejada – 2,0 pts e finalista 
do derbY 2011 categoria aberta. É filho de um fenômeno da apartação smoKin dueHiCKeY, que 
possui pedigree privilegiado contendo duas vezes a linhagem de dual pep (ganhador de u$ 
46.435,00. finalista nCHa derby. Campanha no brasil: Campeão nacional anca 2004/2005, com 
seis participações e seis vitorias. Venceu o Campeonato nacional anCa com feito inédito, entrando 
em seis etapas e vencendo todas seis, tornando-se o único animal a vencer  invicto o nacional 
da anca e foi recordista de vitorias  consecutivas). sua avó é filha de blazen brYan – aaat 107 
(importad). na Vaquejada produziu: be Good brYan – Égua do pq milanny, atualmente montada 
por adélio neto; CaddY brYan - Campeão montado por dica; CHart brYan - pontuado na abqm; 
x-rated brYan - rm Vaquejada ab.pux, apolo brYan 3m – Grande campeão de Vaquejadas 
no Ce e rn do Haras parambu, bip bip brYan - classificado no pf Vaquejada/07 ab pux. pai de 

VintaGe brYan – produtor de campeões de Vaquejada, com destaque para: peppY brYan bar – 
rm Vaquejada ab pux. na Corrida é pai de clássicos no brasil e também nos eua, como: blazen 
times (aaa-98, 5 vits.), brYan sis (aaa-96), blazen madie (aaat-100), aladim brYan sa (aaat-119, 
8 vitórias), 3m blazen CatCH (aaa-99, 7 vitórias), fatHer brYan (aa-89, 5 vitórias), ipanema brYan 
(1º Gp Haras faz. Claro em jan/2005 em fortaleza), boaVa brYan (aaat-109, 5 Vits), brando 
brYan (aaa-97, 5 vits), etc.

sua mãe é filha de beaVer eternalY mV – produtor de Campeões de Vaquejada, a exemplo de: 
ebb eternalY – pontuada na abqm, égua de marcão, laila eternalY laG – 7ºl pf Vaquejada/11 ab 
pux; dana beaVer laG – finalista da derby/11 e do pf Vaquejada/11, ataKKe eternalY – Campeão 
na sela de Clesio alves; beaVer trouble doC.

Reg.: P180.499 - Macho - AL - 30/08/13
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FOGO ShADY STEEL

seu pai ShADY STEEL SLN - número 1 das estatística de reprodutores de Vaquejada/
abqm/2010, com 877,5 pts. É o maior produtor entre os filhos do “ rei da Vaquejada” 
eternaly fred, produtor de registro de mérito e de cavalo superior em Vaquejada; 
produtor de: spooK steel jr (Campeão pernambucano/2007/amador); Campeão da 5ª 
etapa Campeonato pernambucano de Vaquejada 2007 - am - ab - pux, rm Vaquejada 
ab pux; binGo spooK jr (Vaq), Campeão mundial em itapebussú/Ce, etc.

sua mãe é filha de tHunder CHief - top ten do ranking de Garanhões de Vaquejada 
de puxar/abqm. produtor de rm e rm superior em Vaquejada. CopY rojo jr - rm 
superior ab pux; sHalon rojo jr - rm ab pux.; quarter rojo jr - rm ab pux.; lessie 
rojo jr - rm ab pux; belle rojo jr - pontuada em vaquejada; tWo jaCKs rojo jr 
- pontuado na abqm; eternal rojo san jr - pontuado na abqm, el reY binGo jr – 
pontuado em vaquejada entre tantos outros e doC bars jr - produtora de Vaquejada, 
mãe de: binGo spooK jr – rm Vaquejada ab pux; prinCess Carla jr – pontuada em 
Vaquejada pela abqm. mãe dos Garanhões Gj reY rojo jr e el reY binGo jr.

Reg.: P181.563 - Macho - AL - 05/07/12

 ETERNAL STEEL
 FRED’S KITTEN 
 SILVER APOLO BAR 
 TINA BERRO
 PRINCIPE ROJO
LADY TOP BID
 DOC SPOOK GR 
 LADY BARS HF

 ETERNALY FRED

 EBB TIDE BAR

 THUNDER CHIEF

 DOC BARS JR

SHADY STEEL SLN 

ZO ZOOM JR
LOTE
37



FuTuRO BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet 
zorrero HCm 3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), 
bambole bet par Hsp (reservada Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora 
Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue bet par Hsp, miss betblaCK, bet 
Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos Campeões don 
i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm -7 pts (Vaq) e produtor de leo Can 
bar Hsm (3º lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe é filha de Go suGar Krb – res. Campeão do potro do futuro/95, laço bezerro 
(aberta), 3º no Campeonato nacional laço aberta livre/95. produtor de: suGar melodY 
jaV – Campeão i Congresso Vaquejada/10 jovem, Go sHine badGer (res. Camp. 
Congresso/02 Working Cow Horse aberta), diamond boY fns (Camp. nacional/05 
laço dupla jov/princ, Camp. potro do futuro/05 laço pé jovem).

Reg.: P175.498 - Macho - AL - 28/11/12

 BEDUINO
 AALWAYS ALONE 
 MR TRUCKA JET 
 MS WEST
 DAN’S BOY SKIPPY
 PESETA SKR
 TROUBLE TWO TIMES  
 SINFONIA

 BET I CAN

MISS TRUCKAJET NS

 GO SUGAR KRB 

 WIGGY TROUBLE FF 

 BET BLACK

 BETTY SUGAR BARS FNS

LOTE
38



FATOR BARS ApOLLO

seu pai BARS ApOLLO VLO produtor de raKelY apollo moon – 4ºl pf Vaquejada, flY 
apollo bar’s la, tom ease, onix bar’s apollo af, dasH to sHadY, mabel bars af, 
ente outros. único filho de apollo Vm em mãe sHadY apolo bars. irmão de Califa 
bars apollo, Campeão Congresso am 2014, 15 pts, crioulo da fazenda uberaba.

sua mãe é filha de freCKles neVada - importado. Campeão Congresso abqm, 
Campeão show aqHa, 3ºl Campeonato. nacional abqm – rédeas. seus filhos somam 
242 pts abqm. É produtor em vária modalidades de trabalho e Vaquejada. pai de 
neVada o´lena tmr, 62,5 pts. rmt, res. Campeão Congresso abqm - laço bezerro; 

utHar olena tmr, 22,50 pts. rmt, Campeão nacional abqm - laço cabeça; freCKles 
moon tmr, 27 pts, res. Campeão derby anCr, res. Congresso abqm, res. Campeão 
1º santa Helena e Haras dam - rédeas, luCY´s freCKles tmr, Campeã potro do 
futuro abqm laço Cabeça ab; dox plaYboY tmr, 5º l. Classic anCa ab; 8º l. 3ª. et. 
Campeonato nacional anCa , 5º l.4ª. et. Campeonato nacional anCa; smart freCKles 
sz, 3ºl. Camp. nac. abqm WCH am; neVada quet moon tmr, Campeão potro do 
futuro abqm Vaquejada am est.; smart CHiC boY tmr, Campeão apartação; star 
CHiC Girl tmr, 4ºl potro futuro anCa 2010.

Reg.: P181.862 - Macho - AL - 10/01/13
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ENERGIA BET BLACK

seu pai BET BLACK - produtor de Guerreiro poWer mV 36,00pts rmt (Vaq), el bet zorrero HCm 
3,50pts (Vaq), bet sHadY pimenta 3,00pts (7ª Col. p.f. Vaq 2011), bambole bet par Hsp (reservada 
Camp. pf am 2004) – 2,0 pts Vaq, de bet pandora Coi (Campeã de três tropas de elite – Vaq), banGue 
bet par Hsp, miss betblaCK, bet Grafite, bet CHarlota entre outros campeões. É avô materno dos 
Campeões don i Can e flY sHineY zorrero rm em Vaquejada. irmão de mission ronald (9 vezes 
campeão de laço – 36 pts rmt), bet Can bar Hsm - 7 pts (Vaq) e produtor de leo Can bar Hsm (3º 
lugar Camp. nacional Vaq am 7,5 pts) e de bet streaKin (3 pts Vaq).

sua mãe é filha de sir prinCestimes eK - 12,50pts (Vaq) é finalista e campeão de diversas vaquejadas 
no nordeste. entre suas principais premiações estão: Campeão aqHa de Vaquejada parnamirim 
2010, parque j.Galdino (surubim-pe 2010) 3º lugar; parque santa Cândida (timbaúba-pe 2011) -  
1º lugar (rachou uma moto extra); parque sovaca (Caruaru-pe 2011) – 1º lugar (rachado); parque 

Geraldo estrela (petrolina-pe 2011) – 3º lugar parque boi nelore (frei miguelinho-pe 2011) – 4º 
lugar parque j. Galdino (surubim-pe 2011) – 5º lugar (rachou moto extra), CampeV 2011 – 5º lugar 
Geral Cat. aspirante; parque emília Cavalcanti (timbaúba-pe 2011) – 1º lugar; parque dois irmãos 
(frei miguelinho-pe 2012) – 1º lugar (rachado); parque luiz ignácio (Gravatá-pe 2012) 2º lugar.  É 
irmão materno de vários campeões nacionais em laço, tambor e baliza e rédeas, entre eles, jaY 
safari, CandY doG patCH, ladY patCH bid e miss safari. seus filhos já estão se destacando nas 
Vaquejadas.

seu bisavô sHadY KinG times eK é produtor de 1.865 pts, tendo 84 filhos pontuados em modalidades 
de trabalho, com destaque para patsY KinG eK, 190 pts, deeGo rla, 131 pts, failas KinG leo, 130 pts. 
sua bisavó barraCK arn é produtora de 6 filhos pontuados na abqm, com 6 garanhões diferentes, 
totalizando 29,5 pts. É produtora de campeões nacionais de laço, rédeas, baliza e tambor.

Reg.: P155.950 - Fêmea - TO - 03/09/11
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 SHADY KING TIMES EK
 BARRACK ARN
 BET I CAN
 SCAM FANCY JA 

 BET I CAN

 MISS TRUCKAJET NS 

 SIR PRINCESTIMES EK 

 TOYA CMN

 BET BLACK

 ACADEMIA TIMES
LOTE
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FOLGuEDO COpY ROjO

seu pai COpY ROjO jR – 34 pts de rmt (Vaq) ab pux, rm superior produtor de 24 pts de 
rmt em (Vaq). filho do grande produtor de Vaquejada tHunder CHief.

sua mãe é filha de sHadY steel sln - número 1 das estatística de reprodutores de 
Vaquejada/abqm, com 877,5 pts. É o maior produtor entre os filhos do “rei da Vaquejada” 
eternalY  fred. produtor de registro de mérito e de cavalo superior em Vaquejada; 
produtor de: spooK steel jr (Campeão pernambucano/2007/am) Campeão da 5ª 
etapa Campeonato pernambucano de Vaquejada 2007 - am - ab - pux, rm Vaquejada 
ab pux; binGo spooK jr (Vaq), Campeão mundial em itapebussú/Ce.

Reg.: P165.933 - Macho - TO - 01/07/12

   
PRINCIPE ROJO
 LADY TOP BID
 DOC SPOOK GR  
 KATE BUSH HP 
 ETERNALY FRED 
 EBB TIDE BAR 
 THUNDER CHIEF
 DOC BARS JR 

 THUNDER CHIEF 

 DOC ROJO JR

 SHADY STEEL SLN

 MISS ROSE ROJO JR

 COPY ROJO JR

 JANE ROSE CAL

LOTE
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Matrizes a pasto da Fazenda Uberaba



r e g u l a M e n T O
As vendas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o comprador 
recusar o animal ou solicitar redução do preço (art. 1106 do Código Civil).
I – Condições Gerais
Art. 1º - Os animais encontram-se nos Haras de seus proprietários ou nas cen-
trais de reprodução conforme informado pelo leiloeiro no ato da venda nos 
endereços indicados em cada lote.
Art. 2º -Uma vez batido o martelo, os animais estarão por conta e risco do 
comprador e deverão ser retirados no local onde se encontram depois de 
cumpridas as formalidades decorrentes da aquisição, que são: assinatura do 
Contrato original e da Nota Promissória Única, pagamento da parcela inicial e 
da comissão de compra. A retirada dos animais pelo comprador ou por trans-
portador por ele indicado deverá ocorrer em até 30 dias da data do leilão, im-
preterivelmente, assumindo toda a responsabilidade pela contratação, custo e 
risco do transporte dos animais adquiridos.
Art. 3º -O acerto de contas deverá ser realizado diretamente no escritório da 
Agreste Leiloes, fone: 82 3036.7070.

II – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Art 4º - O valor do lance será multiplicado por 30 (trinta). Exemplo: lance de 
R$.1.000,00 x 30 = R$.30.000,00 (valor total do animal).
Único -Formas de pagamento: A – 30 parcelas (2+2+2+24) B - à vista des-
conto de 15% (quinze por cento).
Art. 5- Caso escolha o pagamento em parcelas, o valor da compra poderá será 
representado por Nota Promissória, podendo o vendedor neste caso solicitar 
avalistas de seu conhecimento, desde que manifeste esta exigência ao es-
critório da AGRESTE LEILÕES antes do acerto de contas. O comprador assinará 
também um contrato de alienação fiduciária nos termos do Artigo 66 e seus 
parágrafos da lei 4728 de 14/07/65, ficando como fiel depositário do animal 
até sua quitação total.
Único- Compradores que não apresentarem referências pessoais e/ou 
bancárias terão seus cadastros analisados para posterior liberação de suas 
compras.
Art. 6º - A falta de pagamento de qualquer das parcelas, no seu vencimento, 
implicará no vencimento e exigibilidade da dívida por inteiro, independente 
de notificação ou aviso, ficando as parcelas sujeitas à multa de 2% (dois por 
cento) do valor em atraso, mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 
correção monetária até a data da liquidação do débito. Caso vença 2 (duas) 
parcelas sem pagamento, poderá o vendedor optar pelo recebimento integral 
das parcelas vencidas e a a vencer, no prazo máximo de até 10 dias após a 
segunda parcela vencida ou pela devolução imediata dos animais vendidos, 
independentes da devolução das parcelas já recebidas.
Fica esclarecido e ajustado, por ser condição essencial do negócio, que o preço 
não encerra qualquer expectativa de inflação, pelo que o comprador se obriga 
a pagá-lo integralmente, sem poder pleitear nem solicitar qualquer dedução, 
redução ou aplicação de deflator.

Art. 7o - Os animais vendidos para o exterior deverão ser pagos a vista e todos 
os documentos, atestados sanitários e encargos oriundos para liberação serão 
de responsabilidade exclusiva do comprador.
Art. 8º -Todos os animais entrarão em licitação sem reserva ou preço base. 
Caberá ao leiloeiro, a seu exclusivo critério, estabelecer o lance inicial e os 
subseqüentes.

III – ICMS
Art. 9º - Em caso de incidência do ICMS, a responsabilidade pelo pagamento 
é do vendedor.
Art. 10º  - Caso o comprador não esteja legalmente inscrito na Secretaria de 
Fazenda de seu Estado, o recolhimento do ICMS será de sua responsabilidade, 
e deverá ser incluso no acerto de suascompras.

IV – DOS COMPRADORES
Art. 11 - Em seu acerto de contas, os compradores deverão pagar a vista: A 
comissão de 8% (oito por cento) sobre o valor de cada animal arrematado, 
independente de descontos concedidos;  As 1as. e 2as. Parcelas; Assinar o Con-
trato e a Nota Promissória no valor total da compra.
Art. 12º - A arrematação ficará comprovada com assinatura do comprador, 
no Termo de Compromisso e/ou quando for de forma virtual pela ligação 
telefônica efetuada pelo comprador diretamente a mesa receptora de lances 
da Agreste Leilões.
I - O arrematante não poderá arrepender-se da aquisição.
Art. 13º - Batido o martelo, o arrematante passa a assumir imediatamente 
o risco e a responsabilidade sobre o animal e sobre o frete, e deverá no caso 
da compra virtual, retirar o(s) animal(is) adquirido(s) no prazo máximo de 
30(trinta) dias da data do leilão. Depois deste prazo, as despesas de estadia 
ficarão por conta do comprador. 
Art. 14º - Os vendedores, os organizadores, o leiloeiro e a AGRESTE LEILÕES 
não se responsabilizarão por quaisquer alterações no estado dos animais após 
a arrematação.

V – DOS VENDEDORES
Art. 18º - Competea os vendedores
I - Entregar toda a documentação solicitada em carta, no escritório da 
AGRESTE LEILÕES.
III - Manter sob sua guarda e alimentação até 30 dias da data do leilão os an-
imais por ele vendidos.
IV - Quando se tratar da venda de coberturas o comprador se responsabiliza 
pelas despesas de coleta e remessa do sêmen.

VI – CONDIÇÕES FINAIS
Art. 19º - O leilão se processará publicamente pelo Leiloeiro Rural Anibal Fer-
reira, filiado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, sendo sua palavra cre-

denciada a alterar ou complementar estas normas, bem como as informações 
constantes deste catálogo. O leiloeiro não aceitará lance dados por pessoas 
que, a seu exclusivo critério, julgar não capacitada.
Art. 20º -É de total responsabilidade dos vendedores todas as informações dos 
animais deste leilão. Eventuais erros ou omissões serão corrigidos pelo leiloe-
iro e prevalecerão sobre o catálogo.
Art 21º - Caso no período compreendido entre o arremate e o final do paga-
mento das parcelas avençadas o animal venha a óbito, sob quaisquer circun-
stâncias, referido evento não desobriga o comprador de cumprir o Contrato.
Art 22º - Na ocorrência de óbito de animal segurado, em cuja apólice constar 
como beneficiário o comprador, a ocorrência do sinistro, sob quaisquer circun-
stâncias e a qualquer tempo, não desobriga o comprador do cumprimento do 
Contrato, permanecendo o dever de quitar em dia as parcelas avençadas até 
o recebimento do prêmio; recebido o prêmio, o comprador deverá liquidar 
integralmente o Contrato junto ao vendedor no prazo de até 07 (sete) dias a 
contar do recebimento.
Art 23º - Caso ocorra o cancelamento do negócio, por quaisquer motivos 
(morte do animal com seguro ou não, anomalias físicas encontradas nos ani-
mais por exames radiológicos ou outros, perca de prenhez, estado do animal 
no ato da entrega pelo vendedor e outros motivos não inerentes ao momento 
da venda) a leiloeira não se obriga nos termos deste regulamento a devolver 
os valores pagos pelas comissões de venda e compra, às partes.
Art. 24º - Como condição de participar deste leilão fica estabelecidoque os 
criadores, proprietários, apresentadores, treinadores e outros assumirão in-
teira responsabilidade em face de possíveis riscos de natureza pessoal e/ou 
patrimonial, que por acaso venha acontecer, isentado a AGRESTE LEILÕES, seus 
Diretores, Funcionários, Representantes e Empregados de qualquer respons-
abilidade quanto aos mesmos.
Art. 25º - A AGRESTE LEILÕES atua exclusivamente como intermediária do 
negócio realizado entre Vendedor (es) e Comprador(es), e não é responsável 
por eventual atraso ou falta de pagamento, pelas informações contidas no 
catálogo, pela saúde, condições e estado físico dos animais, inclusive aqueles 
eventualmente decorrentes de manejo e de transporte do(s) mesmo(s), razão 
pela qual, de forma expressa, Vendedor(es) e Comprador(es) a declaram parte 
legítimo em qualquer questão que possa decorrer de tais situações, isentan-
do-a desde logo, de qualquer responsabilidade nesse sentido.
Art. 26º - Todos os participantes do leilão, obrigam-se de forma definitiva a 
acatarem as disposições deste regulamento, o qual é considerado de conhe-
cimento de todos, não podendo ninguém se recusar a aceita-lo e cumpri-lo 
alegando que não o conhece.
Art. 27º - Fica estabelecido o Fórum da cidade de domicílio do vendedor e o 
Foro de Recife PE, para eventualidade de qualquer pendência judicial, ressal-
vado a ele, vendedor, o direito de, a seu exclusivo critério, optar pelo Fórum do 
domicílio do comprador.
Acesse www.agresteleiloes.com.br



a  F a z e n D a  u b e r a b a  a g r a D e c e  a O s  p a r c e i r O s :



Assista o Leilão ao vivo pela internet e acesse o site www.agresteleiloes.com.br  e confira as campanhas, 
fotos e todas outras informações complementares sobre os animais deste Leilão.

Informações:
Fernando brasileiro: (81) 9172-4488 / (81) 3428-1700
E-mail: fernandobrasileiro@fazendauberaba.com / fazendauberaba@fazendauberaba.com
rodrigo Loureiro: (82) 9119-4885
E-mail: rodrigocloureiro@agresteleiloes.com.br

 

Visite nosso plantel e confira a qualidade  
dos animais da Fazenda Uberaba
Rod. PE 90, Km: 7,5 - Lagoa do Carro / PE

Cadastro antecipado e Lances: Transmissão: Promoção: Assessoria:

Fernando Brasileiro

Fazenda
 Uberaba
Fazenda
 Uberaba

Fernando Brasileiro

Fazenda
 Uberaba
Fazenda
 Uberaba

apoiorural@hotmail.com 

Júnior Medeiros 81-9272.0623 

Gustavo Lins 81-9668.2023 

D i a  0 1  D e  O u T u b r O  D e  2 0 1 4  •  Q u a r T a  -  2 1 h

LEILÃO Virtual

F e r n a n d o  b r a s i l e i r o  &  f a m í l i a

Desde 1967 selecionando qualidade!

4 1  l o t e s  Q u a r t o  d e  M i l h a  •  V e l o c i d a d e  e  T r a b a l h o

Assistência Técnica
Médico Veterinário-Clinica: Gilson Santos Buonora / Médico Veterinário-Reprodução: Luis Americo Fleury

Zootecnista: Monica Miranda Hunka


