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A FAMÍLIA DE 
CARLOS VIACAVA
CONVIDA PARA O 

NA FAZENDA SÃO JOSÉ 
EM PAULÍNIA

MEGALEILÃO

www.carlosviacava.com.br

TR ANSMISSÃOLEILOEIR A APOIO PATROCÍNIO



250 TOUROS PO

60 novilhas da geração 2014

MGTe em média top 20%.
Filhas de Quadradão de CV, 
Dado da SM, Ilópolis de CV, 
Quaraçá 34 da Bacuri, entre outros.

Principais avôs maternos:
B8369 da MN, Backup, Jaguarari de 
CV, Oficial da SM, Rambo da MN 
e Tecelão da SM.

Prenhezes de: 
Veterano de CV, REM USP, Guardião 
dos Cerrados, Absynto de CV, 
entre outros. 

Idade média no leilão: 
29,7 meses.

60 novilhas da geração 2015 

Prontas para a próxima estação 
de monta. MGTe em média top 19%.

Filhas de: 
a maioria de Quadradão de CV e 
também de Dado da SM, Trovão de 
CV (Erug e participante da RP 2013), 
Veterano de CV, entre outros.

Principais avôs maternos: 
Oficial da SM, Jaguarari de CV, Oceano 
de CV e Quark da Colonial.

Idade média no leilão: 
17,6 meses.

120 NOVILHAS PO

PROGRAMAÇÃO
• Vistoria dos animais a partir das 9h
• Almoço às 12h
• Início do leilão às 12h
• Encerramento às 20h

Ingresso beneficente para o Programa Social Gotas de Flor com Amor.

• 250 touros jovens, todos da safra 
2015, com avaliação genética de 
ponta, em média top 7%, peso médio 
de 600 kg aos 23 meses de idade, 
rústicos, férteis e precoces.

• Filhos dos principais reprodutores  
da atualidade, Mochos com linhagens 
Colonial, Lemgruber, IZ, Genética 
Aditiva e CV.

FACILIDADES PARA PAGAMENTO: 

3 formas de pagamento:

•   24 parcelas, sendo 5 duplas 
    e 14 mensais sucessivas.

•   1 + 9 = 10 parcelas com desconto de 8%. 

•   À vista, com 12% de desconto.

Seu cartão VISA poderá ser utilizado 
para os seguintes pagamentos:

1.  Comissão do comprador;
2. Compras à vista ou em 10 parcelas;
3. Entrada, quando sua opção de 
    pagamento for em 24 parcelas.

FRETE FACILITADO PARA TODO BRASIL

Frete gratuito para qualquer quantidade:

•  Num raio de mil quilômetros 
    a partir de Paulínia.

•  Na rota Paulínia até Novo Progresso    
    (PA), passando por Campo Grande,
    Cuiabá e Sinop.

Frete gratuito para carga fechada 
na malha rodoviária brasileira.

• Animais de destaque na 
safra, PO portadores de 
CEIP (certificado especial de 
progênie pelo MAPA).

• Destaque para touros indicados 
aos principais testes de progênie 
do país, animais com potencial 
para coleta de sêmen.

Em nossa seleção, buscamos animais férteis, precoces 
e de boa habilidade maternal para desmamar bezerros 

pesados e de ciclo curto, como exige a pecuária moderna.

LOTES
SURPRESA


