


Cosas del Campo tem a honra de 
realizar uma série de remates espe-
cial. Trata-se da Redução de Plantel 
Fazenda Santa Rosa. Ao todo, serão 
ofertadas 18 éguas divididas em 
três edições.  
Entre os animais ofertados pela Fa-
zenda Santa Rosa estão herdeiras 
genéticos dos grandes reproduto-
res, pais de cabanha, Campana Don 
Quijote, de excelência funcional e 
RZ Malo Abrigo da Carapuça – TE, 
de grande destaque morfológico.  
Esta primeira edição dos remates 
da Fazenda Santa Rosa acontece 
durante todo o mês de novembro. 
Serão ofertados 6 animais com des-
taque para o desconto de 40% no 
pagamento à vista. Além disso, os 
interessados terão a modalidade de 

Seja bem-vindo!



- Pagamento à vista: 40% de descon-

to  

- Pagamento em 10 parcelas [1 + 9] 

30% de desconto  

- Pagameto 50 Parcelas [2 + 2 + 46] 

sem desconto  

- Plano Safra: 50 parcelas  

* 2 parcelas na batida do martelo 

* 12 parcelas em 2022:  sendo 6 em 

maio - 2022 e 6 em novembro - 2022 

* 12  parcelas em 2023: sendo 6 em 

maio - 2023 e 6 em novembro - 2023 

* 12 parcelas em 2024: sendo 6 em 

maio - 2024 e 6 em novembro - 2024 

* 12 parcelas em 2025: sendo 6 em 

maio - 2025 e 6 em novembro - 2025

Condições de Pagamento



TOQUE AQUI E ACESSE
NOSSA PLATAFORMA

Faça seu cadastro, dê seu 
lance vencedor. Boa sorte!

https://cosasdelcampo.com.br/remates/santarosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/santarosa


JV RESPEITADA Sexo: F  Nasc.: 13/03/18
RP: 330   Pelagem: Baia Ruana

LUNAREJO 474 DA
RECONQUISTA

BT DELANTERO

BT HETICERA

LA INVERNADA HORNERO

EL IDEAL ASI GUARDA

EL AROMO DE PICHIDÉGUA
CAMPERO

BT AMAÑECIDA

JV ACOLHIDA

MANANERO JALISCO

F GERUZA DO SEIVAL

DORMIDA BUEAN VENTURA

CALFIAO ALTO EL FUEGO

BT VELHO BARREIRO

F BALADA DO SEIVAL

Lote: 01

Novembro, 2021 - Fazenda Santa 

Toque aqui

Égua baia ruana muito típica, de linha superior muito fir-
me, de muita estrutura óssea e aprumos corretos. Na sua 
genética encontramos seu pai Lunarejo 474 da Recon-
quista, filho de do Registro de Mérito BT Delanteiro, em 
mãe El Aromo de Pichidégua Campero. Direto na sua li-
nha baixa encontramos Mananero Jalisco, também Re-
gistro de Mérito. É uma égua muito fácil de acasalar. Nos 
deixa uma potra e vai com cria ao pé, fêmea, de Abraço 
do Camboim, potra diferenciada e com prenhes do bi fi-
nalista da Expointer RZ Malo Abrigo da Carapuça.

Informações:

Acesse o lote

https://www.youtube.com/watch?v=_VtkAiadr48
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/1/JV-RESPEITADA-
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/1/JV-RESPEITADA-


JV RAMCAGUA Sexo: F  Nasc.: 02/11/15
RP: 329   Pelagem: Baia Ruana

LUNAREJO 474 DA
RECONQUISTA

BT DELANTERO

BT HETICERA

LA INVERNADA HORNERO

EL IDEAL ASI GUARDA

EL AROMO DE PICHIDÉGUA
CAMPERO

BT AMAÑECIDA

JV ESPERANÇA

MANANERO JALISCO

GAUDÊNCIA DO MARCO

DORMIDA BUENAVENTURA

CALFIAO ALTO EL FUEGO

KHAN 34 MAUFER

CARINHOSA DO JAREDO

Lote: 02

Outubro, 2021 - Fazenda Santa Rosa

Toque aqui

Informações:
Linda égua baia, muito retangular. Domada, é égua de pa-
trão! Tem muita raça e muita força nos seus garrões de 
ótima alçada. É filha de BT Lunarejo 474 da Reconquis-
ta, filho do Registro de Mérito BT Delanteiro. Sua mãe JV 
Estância é filha do Registro de Mérito Mananero Jalisco. 
Trata-se de uma égua muito correta de linhas e vai com 
potro ao pé, macho, filho de Hulk do Ribeirão Bonito, ca-
valo por mais de uma vez três Rosetas em Esteio. Está 
com serviço de RZ Malo Abrigo da Carapuça – TE, bi fi-
nalista da Expointer.  Nos deixa uma potra baia ruana na 
manada.

Acesse o lote

https://www.youtube.com/watch?v=6xzxvDVwris
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/2/JV-RAMCAGUA
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/2/JV-RAMCAGUA


FARPA CALA BASSA Sexo: F  Nasc.: 20/09/2013
RP: 1077   Pelagem: Gateada

BEM CRIADO CALA BASSA

PIRAÍ 1569 DO BRAZÃO

PINTURA DA LAGOA

BR BRAZÃO DO JUNCO

FIRMEZA 1211 DO PALANQUEIRO

IDAHUE PAPITO

ÍRIS DA LAGOA

ALMANDINA CALA BASSA

HONESTO SIMPATIA

NEVASCA CALA BASSA

BOLACHA CIGANA

SANTA ELBA SEÑUELO

CANDIDATO SIMPATIA

BRUXA DO ESPANTOSO

Lote: 03

Novembro, 2021 - Fazenda Santa 

Toque aqui

Informações:
Linda gateada, dona de genética de ponta. Filha do Gran-
de Campeão da Expointer Bem Criado Cala Bassa, essa 
égua domada, onde encontramos também o Freio de 
Ouro Candidato Simpatia. Trata-se de um animal mor-
fofuncional, fácil de acasalar, de muita costela e bom 
garrão. Vai com uma potra filha de Legionário de Santa 
Edwiges, este um filho de Equador de Santa Edwiges ven-
tre para conhecedores. Com serviço de RZ Malo Abrigo 
da Carapuça - TEm bi finalista da Expointer.

Acesse o lote

https://youtu.be/klOUEpmyoE4
https://youtu.be/klOUEpmyoE4
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/3/FARPA-CALA-BASSA
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/3/FARPA-CALA-BASSA


JV TEMPLADA Sexo: F  Nasc.: 09/11/2017
RP: 391   Pelagem: Tobiana Colorada

CARATUVA FANDANGUEIRO

VIRAGRO RIO TINTO

AS MALKE MURALHA

CRT GUAPO

RESPEITOSA DE SANTA ANGÉLICA

BT JURADO

CIRANDA DE SANTA ANGÉLICA

JV HAVANA

CANYON OUTONO

BAIANA DA BELA PRENDA

HERAN DA SANTA MÔNICA

EP FEITICEIRO

BUTIÁ ESCUDO

ESTRELA DA ILHA BELA

Lote: 04

Novembro, 2021 - Fazenda Santa 

Toque aqui

Informações:
Excelente oportunidade de agregar tobianos na mana-
da com genética de ponta! Esta égua é filha de Caratuva 
Fandangueiro que vai a Viragro Rio Tinto, Grande Cam-
peão da Expointer. É égua nova de primeira cria, doma-
da, de muita estrutura e realmente linda. Está prenhe de 
RZ Malo Abrigo da Carapuça – TE, agregando BT Luce-
ro, destaque de Santa Adriana e BT Lamborguine. É uma 
prenhes muito importante para morfologia e função.

Acesse o lote

https://www.youtube.com/watch?v=sHUcmA3eQ8I
https://www.youtube.com/watch?v=takU0yKb_NQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/4/JV-TEMPLADA
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/4/JV-TEMPLADA


JV VIRGEM SANTA Sexo: F  Nasc.: 07/09/2019
RP: 419   Pelagem: Gateada

CAMPANA DON QUIJOTE

FACEIRO DO RECANTO CRIOULO

CAMPANA UNA MUCHACA

BALCONERO DO RECANTO CRIOULO

BT CLAREIRA DO JUNCO

ESTE MOÇO DO ACEGUÁ

CAMPANA QUITANDA

JV LAMBUJA

AS MALKE JANGO

JV ESTÂNCIA

AS MALKE BAIONETA

IMPULSO DE PAI PASSO

MANANERO JALISCO

ESCOLHIDA DE SANTA
ANGÉLICA

Lote: 05

Novembro, 2021 - Fazenda Santa 

Toque aqui

Informações:
Essa potra de dois anos é uma fortaleza! Tem muita mor-
fologia e função neste ventre, filha de Campana Don Qui-
jote, finalista do Freio de Ouor, que por sua vez encontra 
todas as matriarcas da Campana e Aceguá. Na linha bai-
xa, atenção: Registro de Mérico Mananero Jalisco, Impul-
so, de Pai Passo e AS Malke Baioneta, Grande Campeã 
da Expointer. É potra chucra, aconselhamos para provas 
funcionais da raça. Pela sua morfologia e angulações 
corretas caminha muito bem e tem ótimos movimento. 
Oferta 5 estrelas!

Acesse o lote

https://www.youtube.com/watch?v=yf-Q4SlL63k
https://www.youtube.com/watch?v=takU0yKb_NQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/5/JV-VIRGEM-SANTA
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/5/JV-VIRGEM-SANTA


JV XEPA Sexo: F Nasc.: 03/11/2020
RP: 451 Pelagem: Colorada Rabicana

FACEIRO DE CHARQUEADA

CHICÃO DE SANTA ODESSA

GUAMPA BIZNAGA

LA INVERNADA HORNERO

BT RAPOSA

CHARQUE CHINGORLIOLI

GUAMPA TERNURA

JV QUE BALA

INDIO DO BOEIRO

JV ESPERANÇA

ADEGA DO BOEIRO

CAMB TONCHO

MANANERO JALISCO

GAUDÊNCIA DO MARCO

Lote: 06

Novembro, 2021 - Fazenda Santa 

Toque aqui

Informações:
Potra de pista, filha de Faceiro da Charqueada, um baio 
finalista da Expointer de grande destaque nas seleções 
em Morfologia e que vai a Chicão de Santa Odessa, fi-
nalista do Freio de Ouro e filho de La Invernada Hornero. 
Tem por mãe JV Que Bala, filha do raçador Índio do Boei-
ro em mãe Mananero Jalisco, Registro de Mérito. É uma 
égua muito correta, de bons movimentos e que promete 
ser pisteira.

Acesse o lote

https://youtu.be/Q-5Ft-tBRJ0
https://www.youtube.com/watch?v=takU0yKb_NQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5553999469448&text=Ol%C3%A1%2C%20eu%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20o%20Remate%20da%20Fazenda%20Santa%20Rosa
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/6/JV--XEPA
https://cosasdelcampo.com.br/remates/REMATEFAZENDASANTAROSA/121/6/JV--XEPA


1. O remate será iniciado no dia 03/11/2021 e será encerrado às 20h do dia 

30/11/2021 ou, na hipótese de estar havendo lances, após 10 minutos de silêncio a 

partir do último lance ofertado, pelo site www.cosasdelcampo.com.br. 

2. Os compradores deverão ser cadastrados junto à empresa, os dados serão armaze-

nados em total sigilo e segurança. Faz-se necessária a aprovação do cadastro a fim do 

cliente poder dar lances e comprar, sendo que os lances de pessoas não cadastradas 

serão considerados à vista. Cadastros: www.cosasdelcampo.com.br/cadastro ou (53) 

99946 9448. 

3. Preenchido o cadastro, e após o mesmo ser aprovado, o cliente receberá uma senha 

para participar do remate, que lhe permite ofertar lances e efetuar suas compras. 

4. Todos os animais entrarão no leilão com preço alvo a ser alcançado.  

5. Condições de pagamento: 

- Pagamento à vista: 40% de desconto  

- Pagamento em 10 parcelas [1+9]: 30% desconto 

- Pagamento em 50 parcelas [2 + 2 + 46] 

- Plano Safra: 50 parcelas

2 parcelas na batida do martelo 

* 12 parcelas em 2022:  sendo 6 em maio/2022 e 6 em novembro/2022 

* 12  parcelas em 2023: sendo 6 em maio/2023 e 6 em novembro/2023 

* 12 parcelas em 2024: sendo 6 em maio/2024 e 6 em novembro/2024 

* 12 parcelas em 2025: sendo 6 em maio/2025 e 6 em novembro/2025

6. Todos os lances serão aceitos, sendo valores múltiplos de R$ 100,00. O lance é re-

ferente ao valor da parcela e não ao valor total do lote, ou seja, o valor que aparece no 

site deverá ser multiplicado pelo total de parcelas determinadas nas condições de ven-

da do lote, para chegar ao valor do animal.

6.1. O lote cujo lance que atingir o lance alvo, estará automaticamente vendido. O lan-

ce alvo está publicizado junto às informações de cada lote.

7. Assiste ao vendedor o direito de solicitar avalista de seu conhecimento, desde que 

manifeste esta exigência para Cosas del Campo, antes que o comprador faça o acerto 

de contas.

8. O não pagamento de quaisquer parcelas em seu exato vencimento implicará na co-

brança antecipada de todo o saldo devedor, conforme disposição que consta no Con-

trato Particular de Compra e Venda.

Regulamento



9. Pelos serviços prestados, Cosas del Campo, CNPJ 27.645.053/0001-16, cobrará a 

taxa de 5% (cinco por cento) do comprador, pelo valor final do lance do animal, não po-

dendo recusar-se ao pagamento por qualquer pretexto ou alegação. Esse pagamento 

deverá ser realizado à vista no momento do acerto de compras.

10. Os compradores que não apresentarem referências pessoais e/ou bancárias pode-

rão ter seus cadastros analisados, para posterior liberação dos animais.

10.1. Os animais se encontram na Fazenda Santa Rosa, município de Dom Pedrito/RS 

à disposição dos interessados para avaliação veterinária.

11. Os certificados de transferência dos animais, devidamente assinados, serão entre-

gues após o completo pagamento de todos os títulos.

12. O comprador dá ao vendedor, em penhor pecuniário, a mercadoria até a liquidação 

total da dívida, ficando o comprador de posse da mercadoria na qualidade de fiel depo-

sitário.

13. Realizada e confirmada a compra, o comprador deverá encaminhar todos os dados 

necessários para o acerto de suas compras, assinando o Contrato de Compra e Venda 

e sua Nota Promissória eferente ao valor dos animais adquiridos.

14. Depois de efetuada a venda, os vendedores terão o prazo de 30 dias para liberação 

dos animais para retirada por parte dos compradores, tempo este necessário para pre-

paração de documentos. Os animais serão entregues nas propriedades de origem dos 

animais. São de exclusiva responsabilidade do vendedor a guarda, manutenção e se-

gurança dos animais leiloados durante o tempo que os animais estiverem em sua pro-

priedade, após a entrega física do produto a responsabilidade será exclusiva do com-

prador, não restando aos VENDEDORES nenhum ônus em caso de acidente e danos 

que eventualmente venham a ocorrer com os animais.

15. Os participantes do remate obrigam-se a acatar, de forma definitiva e irrevogável, 

as disposições aqui consignadas, as quais são consideradas como conhecidas por to-

dos, não podendo os mesmos recusarem-se a aceitá-las ou cumpri-las, alegando des-

conhecimento.

16. As vendas do remate são irrevogáveis, não podendo o comprador recusar o animal 

ou solicitar redução de seu preço.

17. Os animais estarão prontos para transporte após 15 dias do encerramento do re-

mate. O frete é por conta do comprador.

Regulamento



18. O vendedor se responsabiliza pela integridade física dos animais vendidos até o 

final de 30º dia estipulado para retirada do local onde se encontram. A partir daí, não 

sendo retirado pelo comprador, além da desobrigação pelo pagamento do pastoreio, o 

vendedor não mais se responsabiliza pela integridade física dos animais.

19. Casos de arrependimento ou desistência: havendo arrependimento, desistência ou 

cancelamento de lances por parte do comprador ou licitante, o comprador/licitante fi-

cará obrigado a pagar integralmente a taxa do leilão, de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total do lance que vier a ser cancelado para Cosas del Campo.  Caberá também 

ao comprador que vier a cancelar seu lance pagar o valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total da compra cancelada, a título de ressarcimento de eventuais despesas do 

vendedor, as quais ficarão dispensadas de comprovação.

20. Os contratos serão realizados via Acerto Fácil, feito isso, os animais serão libera-

dos.

21. Fica estabelecido o Foro Privilegiado do domicílio do vendedor para eventualidade 

de qualquer pendência judicial. 

Obrigado e bom negócios!!

Regulamento
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Nosso negócio é vender Cavalo Crioulo


