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CLIQUE NAS FOTOS PARA ABRIR OS VÍDEOS  E 
DEMAIS INFORMAÇÕES.

http://www.pontodamarcha.com.br/leilao-online.php?Id=20


4

GAIATO MARIMBÁ
AXÉ MARIMBÁ X BALIZA MARIMBÁ

04/12/2014

Reprodutor MARAVILHOSO que, sem dúvida, é 
um dos destaques deste evento! 

Gaiato que é a materialização do trabalho do haras 
Marimbá sendo filho de Axé Marimbá, reprodutor 
que fez a base atual do plantel e trás em suas veias 
sangue de Elo Kafé da Nova e Bonança D2!!!
Já sua mãe, Baliza Marimbá, é também filha do 
Elo em égua JB, ou seja, reprodutor consanguíneo 
no Elo quase fechado na linhagem JB! Para quem 
busca um cavalo LINDO para marcar presença 
nas cavalgadas e para ser utilizado na reprodução, 
aqui está uma ótima opção!
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http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=838


502

KARINA MARIMBÁ
ARAUTO DO PORTO PALMEIRA X BELGA MARIMBÁ

19/10/2018

POTRA PAMPA DE PRETO MARAVILHOSA!!!

Não tem quem não se apaixone por ela! Linda, 
feminina e de genética TOP! 
Seu pai, Arauto do Porto Palmeira é irmão do 
Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, 
TRAPICHE DO PORTO PALMEIRA enquanto 
sua mãe, Belga Marimbá, é filha do Elo Kafé da 
Nova, cavalo que esteve entre os melhores da raça 
durante décadas! Portanto, amigos, aqui temos uma 
potra de genética top e RARA BELEZA!!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=839


603

GARRA NORTE DE MINAS
HASSAN DA SERRA GERAL X DOÇURA DA CANAÃ

26/03/2017

Além de linda, essa potra possui uma genética de destaque! 
Seu pai, Hassan da Serra Geral é fruto do consagrado 
cruzamento entre Elo Kafé da Nova (reprodutor que durante 
anos figurou como o melhor da raça) em Bonança D2, égua 
considerado por muitos como uma das melhores éguas D2 da 
raça. Já sua mãe nos remete à linhagem 53! 
Fechando com chave de ouro, essa potra que completa 3 anos 
dia 26 de março de 2020, será entregue registrada em 
definitivo e com prenhez já confirmada pelo filho do 
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ. 
                                                 

  ZINABRE CALAMBAU I

LOTE 2 EM 1

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=840
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XERETA DO GTR
ZINABRE CALAMBAU I X IMPERATRIZ BJF

15/11/2017

POTRA AMARILHA MARAVILHOSA!!! 
Filha do campeoníssimo em pistas, ZINABRE 
CALAMBAU I, um filho do reprodutor número 1 
da raça, FATOR DA CAVARÚ-RETÃ!!! 
Sua mãe, por sua vez, é égua de genética castiça de 
marcha do Sul de Minas, berço do Marchador, nos 
remetendo ao sangue de Ara Sabiá e Salmon NRM! 
Toda sua qualidade genética pode ser confirmada 
em suas qualidades individuais, como podemos ver 
no vídeo. Potra linda, AMARILHA, de genética 
TOP e muito MARCHADEIRA!!! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=841
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EXTRA DA TERRA QUEBRADA
VIOLINO MARIMBÁ X UNIÃO DA TERRA QUEBRADA

11/05/2009

PAMPA DE PRETO!!!
Aqui temos uma legítima representante dessa linda pelagem! 
Além de sua pelagem maravilhosa, essa linda égua ainda 
apresenta um andamento extremamente marchado e com 
ótima estabilidade de dorso lombo! Égua comprovada na 
reprodução no Haras Marimbá!
Segue com prenhez confirmada em 16/10/2019 pelo 
reprodutor PAMPA DE PRETO GUGA MARIMBÁ.

LOTE 2 EM 1

Guga Marimbá

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=842
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JULITA MARIMBÁ
GUGA MARIMBÁ X EXTRA DA TERRA QUEBRADA

15/08/2017

Mais uma potra PRETA PAMPA MARAVILHOSA 

Potra que encanta à todos por sua beleza e 
andamento extremamente MARCHADO! Vejam no 
vídeo como essa potra possui uma estabilidade de 
dorso lombo extraordinária o que nos leva à crer que 
será extra de sela!
Sua genética apenas confirma suas qualidades, sendo 
filha do reprodutor Guga Marimbá e sua mãe Extra 
da Terra Quebrada, ambos PAMPA DE PRETO, 

Essa potra PODE SER HOMOZIGOTO PAMPA! 
Mas não foi feito o exame. 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=843
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IMPERATRIZ BJF
ARA MODELO X ELITE BJF

20/12/2010

Égua alazã que está exclusivamente na reprodução 
e, apesar disso, montamos em pêlo, como podem 
ver no vídeo e ela se mostrou muito boa de sela! 
Filha de Ara Modelo, reprodutor de destaque no 
Haras BJF, na Elite BJF que nos remete ao sangue 
de Carujo JD (pai do Trilho da Zizica) e Salmon 
NRM, cavalo que fez história na Fazenda Traituba! 
Portanto, para quem busca genética sul mineira 
castiça de MARCHA, aqui temos uma ótima 
opção!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=844
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NICOLE DA PENICHE
ABRIGO D2 X FARINHA DA VEREDA

19/11/2004

ABRIGO D2 é um cavalo que marcou época dentro 
da raça MM tendo conquistado vários títulos em 
pista, inclusive, NACIONAIS! 
Aqui temos uma filha desse reprodutor 
extraordinário! Égua grossa, raçuda, e marchadeira! 
Sua genética materna apenas confirma suas 
qualidades, sendo que temos sangue de Angaí 
Bolero e Arubé Bela Cruz, ou seja, genética castiça 
de Marcha vinda diretamente do Berço, o Sul de 
Minas! Égua de genética rara!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=845
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INDIO MARIMBÁ
ARAUTO DO PORTO PALMEIRA X ITÁLIA PEIXE BRANCO

04/10/2016

Jovem reprodutor de apenas 3 anos e pouco!  
Cavalo de pelagem castanha que nos encanta por 
sua comodidade na sela!
Índio que é filho do reprodutor Arauto do Porto 
Palmeira, um irmão do Campeão dos Campeões 
Nacional de Marcha, TRAPICHE DO PORTO 
PALMEIRA enquanto sua mãe, Denúncia 
Marimbá, é filha de Elo Kafé da Nova em égua 
filha de NOBRE DE SANTA LÚCIA. Ou seja, 
temos grande presença de genética campeã em 
pista! Grande oportunidade para quem quer um 
cavalo com grande futuro pela frente!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=846
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JACUI MARIMBÁ
AXÉ MARIMBÁ X EMBAUBA MARIMBÁ

27/10/2017

MARCHA PICADA é o andamento que mais cresce 
na raça! E aqui temos uma potra que, ao que tudo 
indica, quando montada, será de MARCHA 
PICADA EXCELENTE! 
Sua mãe, Embaúba Marimbá, é égua de marcha 
picada filha do reprodutor que durante décadas foi o 
melhor da raça, Elo Kafé da Nova! 
Já seu pai, Axé Marimbá, foi o reprodutor CHEFE 
do Haras durante anos e deixou uma prole de 
destaque no mesmo! Axé que é irmão da Embaúba 
por ser filho do Elo na extraordinária BONANÇA 
D2!!! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=847


1411

ILUMINADO DO SINO
QUIEXPOENTE DO ESPINHO PRETO X TIPUANA DO EGAL

28/02/2018

MARCHA PICADA, o andamento que mais cresce 
na raça! Aqui temos um potro filho de pais de 
marcha picada/centro que, ao que tudo indica, 
também será de marcha picada! 
Em vários momentos dele solto no piquete 
observamos ele desenvolver o andamento de marcha 
picada e, por isso, acreditamos que ele será um 
cavalo de marcha picada muito boa e equilibrada!  
Para quem busca um potro para recriar com grandes 
chances de se tornar um futuro reprodutor de 
MARCHA PICADA, aqui está uma ótima 
OPORTUNIDADE!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=848
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HORA DA LAPINHA
JOGO J.B. X PERDIZE DO GRANITO

15/03/2009

Égua baia que esbanja RAÇA!!! Mas também 
pudera, ela é filha de JOGO JB, reprodutor 
considerado por muitos como um dos mais 
destacados desta linhagem no MM moderno! Sua 
linha materna nos remete ao sangue JB, 53 e Bela 
Cruz, mostrando que essa égua é uma genuína 
representante da genética castiça de marcha do Sul 
de Minas!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=849


1613

BENDITO DE ITAUNA
DIAMANTE DO CARDEAL X TABERNA DO TONICO

09/02/2018

Potro castanho pinhão roxo de 2 anos de idade que nos 
encanta por seu andamento marchado, discreto e 
dissociado! 
Mas também pudera, seu pai é o reprodutor 
DIAMANTE DO CARDEAL, cavalo que vem se 
destacando na reprodução e que tem por irmão 
próprio, o extraordinário TRICAMPEÃO 
NACIONAL DE MARCHA e RESERVADO 
CAMPEÃO DOS CAMPEÕES NACIONAL DE 
MARCHA, Kamikaze do MZC!!! 
Para quem busca um potro bem criado, bonito, forte, 
marchador e de genética TOP, essa é a 
oportunidade!!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=850
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ESPADILHA MARIMBÁ
ELO KAFÉ DA NOVA X HISTÓRIA HCS

30/12/2012

Mais um lote 2 em 1 de muita qualidade!!! 
Espadilha é uma filha de Elo Kafé da Nova, reprodutor que 
durante anos figurou no seleto grupo dos melhores da raça e 
que, ainda hoje, tem filhos e netos sendo campões em pista e 
até mesmo campeões nacionais! 
Já sua mãe, História HCS, é filha do extraordinário NOBRE 
DE SANTA LÚCIA, cavalo que é considerado por muitos 
como o MELHOR PAI DE FÊMEAS da raça na atualidade! 
Algumas de suas filhas como, por exemplo, SINIRA DO 
BERMA apenas comprovam essa afirmação! Lote que tem 
ainda a prenhez confirmada pelo reprodutor PAMPA DE 
PRETO, Guga Marimbá! 
                                                 

LOTE 2 EM 1

Guga Marimbá

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=851


1815

ITÁLIA PEIXE BRANCO
1745 NETUNO DA TOSANA X CALENDA PEIXE BRANCO

05/02/2005

Matriz de confiança do haras na produção de animais de 
MARCHA PICADA! Ela própria apresenta esse andamento 
como pode ser visto no vídeo. Como foi uma égua domada 
apenas para registro a mesma não foi apresentada montada. 
Sua genética nos explica de onde vem a MARCHA PICADA 
sendo que em seu pedigree encontramos algumas animais de 
genética HERDADE reconhecidos por produzirem tal 
andamento. Égua que segue com prenhez confirmada de 
21/01/2020 pelo reprodutor PAMPA DE PRETO, Guga 
Marimbá! 

LOTE 2 EM 1

Guga Marimbá

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=852
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ASTRO DO GTR
CAPANGA DO CARDEAL. X IMPERATRIZ BJF

10/09/2019

BIRMÂNIA CALAMBAU DO CARDEAL é hoje, sem 
dúvida, uma das éguas mais desejadas da raça! Égua que 
parou a gameleira para assistir ao seu verdadeiro "desfile"!!! 
E aqui temos um potro filho do irmão próprio da 
BIRMÂNIA, CAPANGA DO CARDEAL! Cavalo que 
vem se destacando dia após dia na reprodução e, como 
podemos ver, coloca MUITA MARCHA EM SUA 
PROLE! 
Já a mãe deste potro, Imperatriz, é égua de genética castiça 
de marcha do Sul de Minas, berço do Marchador! Portanto, 
para quem procura um potro de pelagem top, genética 
extraordinário e muito marchador, aqui está uma ótima 
opção!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=853
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ZAFIRA DO GTR
ESTILO D2 X ESPOLETA DA LAPINHA

11/08/2018

Aqui temos uma potra linda filha do extraordinário 
Estilo D2, cavalo fechado na tropa D2, uma das 
tropas de maior destaque na raça quando o assunto é 
qualidade de sela e montada! Animais com ótimo 
temperamento, andamento marchado e muita 
comodidade! Isso se confirma quando assistimos o 
vídeo dessa potra! Marchadeira, com passadas 
amplas e posterior muito forte! Potra para quem 
busca qualidade e genética!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=854
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KELI MARIMBÁ
ARAUTO DO PORTO PALMEIRA X VAIDOSA MARIMBÁ

11/10/2018

Potra alazã linda, feminina e genética top! 
Seu pai, Arauto do Porto Palmeira é irmão do 
Campeão dos Campeões Nacional de Marcha, 
TRAPICHE DO PORTO PALMEIRA enquanto sua 
mãe, Vaidosa Marimbá, é égua base do criatório, 
sendo filha do reprodutor que durante décadas foi o 
melhor da raça, Elo Kafé da Nova!
Portanto, genética de primeira que fez vários 
campeões nacionais!!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=855
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KENIA MARIMBÁ
GAIATO MARIMBÁ X DENUNCIA MARIMBÁ

22/10/2018

Potra PAMPA DE CASTANHA linda e muito boa de 
MARCHA!!!
Nos impressiona sua qualidade de movimento e 
estabilidade de dorso lombo o que nos leva a crer que 
será uma égua extra de sela quando montada!
Além disso, possui genética de destaque, sendo filha 
de Gaiato Marimbá, reprodutor de genética JB castiça 
de marcha, enquanto sua mãe, Denúncia Marimbá, é 
genérica de Nobre de Santa Lúcia. 
Ótima oportunidade para quem busca uma potra 
pampa, marchadeira e com genética de ponta!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=856
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GRANADA HCS
BEIJO J.B X DINDA S.R.R.

28/04/2006

Égua MARCHADEIRA, ESTRUTURADA E MUITO 
BELA!!! 
Temos aqui uma filha do extraordinário BEIJO JB, reprodutor 
que marcou a época moderna do Mangalarga Marchador e é 
considerado por muitos como uma dos reprodutores mais 
representativos da linhagem JB dentro da raça! 
Quando analisamos sua mãe, Dinda SRR, apenas confirmamos 
suas qualidades, sendo uma filha do reprodutor CARVÃO LJ, 
cavalo que deixou na raça várias fêmeas de destaque! Para 
fechar o lote, essa matriz maravilhosa e MARCHADEIRA 
segue com prenhez confirmada pelo reprodutor PAMPA DE 
PRETO, Guga Marimbá! 

LOTE 2 EM 1

Guga Marimbá

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=857
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JOIA GTR DO CARDEAL
CAPANGA DO CARDEAL X NICOLI GENERAL DO ENGENHO

01/01/2019

Potra muito marchadeira!!! Mas também pudera, ela é 
filha do extraordinário CAPANGA DO CARDEAL!!! 
Capanga que é irmão próprio de uma das éguas mais 
desejadas da raça, a BIRMÂNIA CALAMBAU DO 
CARDEAL!!! Ou seja, temos aqui uma neta de um 
dos cavalos mais desejados da raça, o fenômeno 
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ!!! 
Sua mãe, por sua vez, é égua praticamente JB fechada! 
Cruzamento consagrado dentro da raça! 
Para quem busca uma potra de genética ímpar, linda e 
muito marchadeira, ela está aqui!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=858


2522

BELGA MARIMBÁ
ELO KAFÉ DA NOVA X NOIVA GENERAL DO ENGENHO

15/02/2009

Égua alazã de rara beleza! Também pudera, seu pai, Elo Kafé 
da Nova, reprodutor que figurou entre os melhores da raça 
durante décadas, é reconhecido dentro da raça por imprimir à 
sua prole beleza e expressão racial.
Sua mãe, Noiva General do Engenho é genética castiça de 
marcha e nos remete ao sangue de Diluvio JD e Paulista LJ! 
Para fechar com chave de ouro, essa bela matriz segue com 
prenhez confirmada pelo reprodutor PAMPA DE 
CASTANHO GAIATO MARIMBÁ!

LOTE 2 EM 1

Gaiato Marimbá

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=859
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KATRINA DA TERRA NATAL
ESTILO D2 X QUERIDA DO GTR

13/11/2017

A tropa D2 é, sem dúvida, uma das tropas de maior 
destaque na raça quando o assunto é qualidade de 
sela e montada! Animais com ótimo temperamento, 
andamento marchado e muita comodidade!
Aqui temos uma legítima representante desta tropa 
sendo, praticamente, fechada na mesma. Seu pai, 
Estilo D2, vem se comprovando cada vez mais na 
reprodução, imprimindo muita marcha em seus 
produtos!
 Já sua mãe, é uma filha do Enfeite D2, reprodutor 
considerado por muitos como um dos mais 
importantes dessa tropa na atualidade! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=861
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Período:Período: 25 a 10 de Abril 2020.25 a 10 de Abril 2020.
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* Click no link para verificar o regulamento* Click no link para verificar o regulamento
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