
500
TOUROS NELORE

5/AGO

MEGALEILÃO
CFM 2021

VIRTUAL



DESTAQUES
• 500 Touros Nelore CFM (safra 2019)
  • Todos com CEIP e exame andrológico
     • Descontos progressivos
        • Comissões reduzidas
           • Frete facilitado

Cadastro e lances: Central 
Leilões (18 3608-0999)

Retransmissão ao vivo:

AGENDA
05 DE AGOSTO, QUINTA-FEIRA
ÀS 13H, HORÁRIO DE BRASÍLIA

COMO PARTICIPAR
DO MEGALEILÃO

Transmissão:
Canal do Boi 

Net, Claro TV (canal 190), SKY (canal 170), Vivo TV (canal 89/589), GVT TV (canal 87), Oi (canal 189)



BRASIL

A CFM também oferece a possibilidade de os clientes
formarem grupos de compras e assim, fecharem a carga
escolhendo um ponto de entrega único, podendo se
beneficiar do frete rodoviário grátis.

E MAIS:

FRETE GRÁTIS PARA:

REDENÇÃO

NOVO PROGRESSO

SANTA INÊS

FEIRA DE SANTANA

CORRENTINA

MAGDA

AQUIDAUANA

• Qualquer quantidade de touros para os estados de SP, MS, MT, 
MG, GO e TO.
• Cargas Fechadas (16 ou 24 touros), na malha rodoviária
brasileira.
• Qualquer quantidade de touros nos pontos de entrega em Novo 
Progresso (PA), Redenção (PA), Santa Inês (MA), Correntina (BA) 
e Feira de Santana (BA).



DESCONTOS PROGRESSIVOS
O Megaleilão CFM 2021 está organizado em lotes de touros individuais
e baterias com lotes duplos. Os lotes individuais abrem opção para seu
comprador arrematar até quatro duplas subsequentes (lotes opção), com 
desconto que começa em 1% e pode chegar a 4% no último lote da bateria.

DESCONTO DOBRADO
Caso o cliente exerça a opção de compra sobre as quatro duplas da 

primeira bateria, por exemplo, obterá um desconto médio de 2,5% 
nesses lotes. Se esse mesmo cliente ficar com os 9 touros seguintes, 

que fecham a segunda bateria, a CFM dobra o desconto, que
passa a ser de 5% nos touros opção das duas baterias.



COMISSÕES REDUZIDAS
O Megaleilão CFM oferece uma vantagem exclusiva: a comissão da 
leiloeira varia de acordo com a quantidade de touros comprados.

PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS VANTAGENS COMERCIAIS, CONSULTE O CATÁLOGO OFICIAL DO EVENTO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
• 14 parcelas fixas e sem juros (2+2+10).
• À vista, com 10% de desconto.



faleconosco@agrocfm.com.br
facebook.com/agrocfm 

twitter.com/agrocfm
instagram.com/agrocfm

youtube.com/agropecuariacfm

17 3214 8700    17 99775 3618

CATÁLOGO OFICIAL E VÍDEOS DOS LOTES EM: agrocfm.com.br/megaleilao2021

FALE
COM A CFM

A Agro-Pecuária CFM é a maior vendedora de touros do Brasil, já tendo produzido mais de 44 mil reprodutores desde
o início de seu programa de seleção. O sucesso do Programa de Melhoramento Nelore CFM se deve à seriedade do
trabalho e ao foco em características de valor econômico, como fertilidade, ganho de peso a pasto, precocidade sexual
e qualidade de carcaça.

Todos os Touros Nelore CFM recebem o CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção), chancela do MAPA
aos animais comprovadamente superiores de cada safra, identificados a partir de avaliação genética rígida.

Toda a avaliação genética do rebanho CFM conta com o apoio de análises genômicas, o que traz mais precisão às DEPs
e ainda mais confiança à qualidade dos reprodutores.

Mantendo a tradição, o Megaleilão CFM 2021 abre as vendas do ano trazendo o melhor da genética CFM: 500 Touros 
Nelore CEIP, prontos para trabalhar na próxima estação e contribuir para uma pecuária cada vez mais eficiente e lucrativa.

SOBRE A CFM

Leiloeira: Apoio:Nós preferimos:


