


É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!



É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!













































































































(65)99983-8988

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!

É com muita alegria e com enorme satisfação que o Haras Twin 
Brothers recebe os apaixonados por Quarto de Milha no 
próximo dia 31 de Maio, em Cuiabá-MT, para o 6 Leilão Haras 
Twin Brothers e Convidados.

OO Leilão, oferecera a criadores e investidores da raça, as 
linhagens mais seletas de Velocidade e de Trabalho da 
atualidade. São potros de geração, animais em treinamento e 
matrizes campeãs e produtoras escolhidos a dedo pelo Haras 
Twin Brothers e por seus convidados. Animais que farão a 
diferença em seu plantel!

PPara ficar ainda melhor, o leilão acontece durante a 7 Semana 
do Cavalo de Cuiabá, um dos maiores eventos equestres do 
Mato Grosso. Serão 9 dias de palestras, cursos, provas e 
leiloes, além, é claro, de muitos shows com grandes nomes da 
musica sertaneja brasileira e regional!

NOS VEMOS LÁ. ATÉ BREVE!!!


