
Mega evento com 500 animais • Dia 25 de setembro de 2016
Incluindo 50 novilhas super precoces com 
parto previsto para maio de 2017 aos 30 meses 
de idade Animais férteis, rústicos e precoces, 
criados e recriados a pasto. Avaliaçao genética 
pelo Programa Nelore Brasil da ANCP.

GARANTIA DE FERTILIDADE: 
Touros fechando 24 meses, com exame andrológico 
positivo Machos PO, sendo vários portadores de CEIP 
do PAINT ou da ANCP.

VACAS E NOVILHAS: 
PO, com registro definitivo pela ABCZ e com idades até 
8 anos e avaliação top pela ANCP. Prenhez confirmada. 
Ventres dos melhores touros da atualidade.

FACILIDADES DE FRETE:
Frete gratuito para qualquer quantidade:
• Num eixo de 1.000 km a partir de Presidente Epitácio
• Na rota de Presidente Epitácio até Novo Progresso no 

Pará (passando por Campo Grande, Cuiabá e Sinop)
• Frete gratuito para carga fechada em toda malha 

rodoviária brasileira

PAGAMENTO FACILITADO
Em 24 parcelas sendo 5 duplas e 14 mensais sucessivas 
Desconto de 8% para pagamento em 1+9= 10 parcelas 
Desconto de 12% para pagamento à vista Seu cartão VISA 
pode ser usado para pagamento da comissão do leiloeiro  
e para o pagamento da primeira parcela se forem 24, ou 
para a totalidade das demais modalidades de pagamento.

NELORE MOCHO CV

• 30 anos de seleção

• 28 anos de participação no Programa Nelore Brasil da ANCP.

• Genealogia certificada pela ABCZ

• Desempenho comprovado pela ANCP

• Touros Ceipados - Com dois rebanhos cadastrados 

apresentam-se machos com CEIP do PAINT da CRV 

Lagoa e da ANCP.

FAZENDA SANTA GINA EM PRESIDENTE EPITÁCIO

• Mais uma participante da Integraçao Lavoura,

• Pecuária e Floresta da Embrapa.

• Entrada no KM 650 da rodovia Raposo Tavares na 
margem direita de quem vai na direção a São Paulo.

250 TOUROS DA GERAÇÃO 2014

250 MATRIZES COM PRENHEZ CONFIRMADA

  TRANSMISSÃO PELO CANAL TERRA VIVA

  
PROGRAMAÇÃO:

Vistoria dos animais a partir das 9h 
Almoço às 12h30 • Início do leilão 13h30

Será o 62º leilão exclusivo da marca CV melhorando o Nelore em todo Brasil com mais de 12 mil touros comercializados. 
16 touros em centrais. Venda permanente de embriões congelados.

EXPERIÊNCIA E TRADIÇÃO




