
  



  

Equipe de Vendas
Vainner Fonseca – (31) 99918-6192

Ponto da Marcha – (31) 99325-3417

Thalys – (37) 99909-7571

Site: www.pontodamarcha.com.br

Instagram: https://instagram.com/pontodamarcha 

                                         Facebook: https://www.facebook.com/pontodamarcha 

http://www.pontodamarcha.com.br/
https://instagram.com/pontodamarcha
https://www.facebook.com/pontodamarcha
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531999186192
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993253417
https://api.whatsapp.com/send?phone=5537999097571


  

CLIQUE NAS FOTOS PARA ABRIR 
OS VÍDEOS E DEMAIS 
INFORMAÇÕES.

http://www.pontodamarcha.com.br/leilao-online.php?Id=16


  

01- FAVACHO TROVOADA- 50% 
FAVACHO IATE X FAVACHO NEBLINA - 14/11/2006

 Égua TOP de MARCHA!
 

Brutal de sela! Muito cômoda! Uma 
legítima representante da linhagem 
FAVACHO sendo filha de Favacho IATE, 
cavalo que nos remete ao sangue de 
FAVACHO QUOCIENTE, TRAITUBA 
AVISO e HAVANA DA FAVACHO! 

Já sua mãe, FAVACHO NEBLINA, é uma 
filha de FAVACHO GESSO, cavalo filho 
de FAVACHO QUOCIENTE em 
FAVACHO XUXA. 

Portanto, temos aqui uma égua 
consanguínea no Favacho Quociente!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=618


  

02- JOSHUA GF2
LARANTE PRESERVE X ESTER DO CABELO- 22/01/2019

  Potro alazão amarilho 
MARAVILHOSO!!!

 Uma das pelagens mais valorizadas do 
mercado na atualidade!!! Além de sua 
beleza, ele é marchador e possui uma 
genética ímpar!!! Seu pai, é filho do 
cavalo mais badalado da raça na 
atualidade, Fator da Cavarú-Retã! Já sua 
mãe, nos remete ao sangue de Favacho 
Diamante! Portanto, amigos, para quem 
busca um potro que reúne genética, 
beleza e marcha, ele está aqui!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=619


  

03- JET GF2
LARANTE PRESERVE X GAL GF2- 04/12/2018

   Para quem busca genética de Marcha, 
aqui está o Potro! 

Seu pai é filho do cavalo mais badalado 
da raça na atualidade, Fator da Cavarú-
Retã, numa égua que, por sua vez, é 
filha do Trilho da Zizica. 
Já sua mãe, é neta de Favacho Estanho 
e Baliza Elfar, portanto, amigos, é 
genética de marcha por todos os lados! 
Grande oportunidade.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=620


  

04- JUIZO DO LOBÃO GF2
LARANTE PRESERVE X NOIVA DE TRÊS PONTAS- 05/12/2018

Potro que, acreditamos, irá dar marcha 
picada quando montado. Sua mãe, Noiva 
de Três Pontas, é égua de marcha de 
centro muito cômoda e também está 
sendo ofertada neste leilão. Seu pai, 
Larante Preserve, é um filho do 
extraordinário Fator da Cavarú-Retã 
numa égua filha do Trilho da Zizica, 
portanto, genética de muita MARCHA! 
Para os amantes das cavalgadas, aqui 
temos um potro que, ao que tudo indica 
ficará puro de sela!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=621


  

05- DAISY PONTA NEGRA DA PIL 
CORDEL DO PALMITAL X XULIPA DA PONTA NEGRA- 22/12/2018

É Potra castanha maravilhosa e muito 
boa de andar!

Sua genética nos remete à animais de 
exceção, sendo seu pai, o extraordinário 
Cordel do Palmital, cavalo que coleciona 
campeonatos em pista e que, inclusive, 
foi TRICAMPEÃO NACIONAL DE 
CATEGORIA e BICAMPEÃO NACIONAL 
DE MARCHA!!! 

Sua mãe, nos remete ao sangue castiço 
da TROPA JB! Aqui temos, portanto, uma 
potra que une qualidades e genética 
TOP!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=622


  

06- GIDEÃO GF2 - COBERTURA
QUOCIENTE ELFAR X ESTER DO CABELO- 15/02/2015

Coberturas desse belíssimo reprodutor 
Mangalarga Marchador!
Extra de montada, extremamente 
marchador e TOP de genética! Seu pai 
nos remete ao sangue de FAVACHO 
ESTANHO enquanto sua mãe nos 
remete ao sangue de FAVACHO 
DIAMANTE!! 
Portanto, amigos, aqui temos um 
reprodutor que une a genética dos dois 
maiores reprodutores FAVACHO da 
história do Mangalarga Marchador! Pra 
fechar com chave de ouro, ele é 
AMARILHO, uma das pelagens mais 
valorizadas no mercado na atualidade!!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=623


  

07- EMBRIÃO 
ALPHA TERRAS DE KUBERA X FATOR DA CAVARÚ-RETÃ

 Alpha Terras de Kubera é hoje 
condomínio entre os Haras GF2 e 
Siriema do nosso presidente Daniel 
Borja! Doadora de confiança, muito 
marchadeira e de genética RARA, sendo 
filha de Beijo J.B. em Boemia D2 sendo 
essa, por sua vez, uma filha do 
extraordinário Ringo D2. 

Ofertamos aqui um embrião à coletar 
pelo cavalo mais desejado da 
atualidade na raça, o extraordinário 
FATOR DA CAVARÚ-RETÃ! Esse 
embrião, sem dúvida, é um dos grandes 
destaques desse remate! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=624


  

08- JOHNNIE WALKER GF2
ÚNICO DE SÃO LOURENÇO X ATREVIDA DO CABELO- 11/12/2018

 Potro MARAVILHOSO! 

De pelagem bem exótica, sendo alazão 
salpicado, frente aberta e calçado! 
Encanta à todos que o vêem!!! 
Além disso tem uma genética top! Seu 
pai é Único de São Lourenço, cavalo filho 
do Favacho Único na Fantasia de São 
Lourenço! 
Já sua mãe, Atrevida do Cabelo, é uma 
neta de Favacho Diamante! Portanto, 
amigos, aqui temos um potro de genética 
top com uma beleza rara!!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=625


  

09- CAIANA DA PIL 
APOLO DO CALUNDU X ESPADA DOS BUGRES- 19/10/2017

Potra linda, expressiva e boa de marcha! 
Sua genética nos explica de onde são 
provenientes suas qualidades. Seu pai é 
genética de Mustafá do Yuri e Extrato do 
Minatto! Sendo os dois cavalos, pais de 
inúmeros campeões em pista! Já sua 
mãe nos remete ao sangue vitorioso de 
Tigrão Kafé e Rosa de Ituverava, 
portanto, amigos, aqui temos a união 
genética de vários sementais da raça!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=626


  

10- JACK DANIELS GF2
ÚNICO DE SÃO LOURENÇO X ESTREIA DO CABELO- 08/01/2019

Potro alazão lindo e muito estruturado! 
Filho do extraordinário Único de São 
Lourenço, um filho de Favacho Único, pai 
de inúmeros campeões em pista, tanto 
de marcha picada quanto de marcha 
batida! 
Já sua mãe, é égua brutal de montada 
que nos remete ao sangue de Favacho 
Diamante, portanto, amigos, aqui temos 
um potro com genética TOP, lindo, forte e 
muito estruturado!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=627


  

11- JOE GF2
ÚNICO DE SÃO LOURENÇO X BABY PAO GRANDE I- 14/02/2019

Para quem busca um potro com genética 
de primeira, ele está aqui! 

Seu pai, Único de São Lourenço, é um 
filho de Favacho Único, cavalo pai de 
inúmeros campeões em pista, inclusive 
nacionais, tanto de marcha batida quanto 
de marcha picada! 

Já sua mãe, uma filha de Lótus da 
Catimba, cavalo que foi campeão dos 
campeões nacional de MARCHA e que 
hoje compõe a seleta lista de melhores 
reprodutores da raça! Portanto, amigos, 
aqui temos um potro de genética de 
exceção!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=628


  

12- ESTREIA DO CABELO
DIAMANTE DO CALAMBAU X CAMPONESA V.S.- 02/02/2011

 Égua alazã BRUTAL DE SELA!! 
Daquelas que montamos e não temos 
vontade de descer. Temperamento de 
sela no grau, macia que nem uma rede e 
muito marchadeira! 
Seu pai nos remete ao sangue de 
Favacho Diamante enquanto sua mãe 
nos remete ao sangue da tropa Herdade. 
Genética de muita raça e Marcha!

O comprador ganha o direito de 
inseminar a égua por Gideão GF2, 
cavalo amarilho maravilhoso de genética 
FAVACHO.

LOTE 2 EM 1

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=629


  

13- NOIVA DE TRÊS PONTAS
PAJEÚ DE TRÊS PONTAS X ESMERALDA DE TRÊS PONTAS- 15/11/2008

Égua de Marcha de centro ideal para 
cavalgadas! Muito macia e com bom 
temperamento de sela! 

Segue com prenhez confirmada por 
Gideão GF2, reprodutor amarilho 
maravilhoso, top de sela e de genética 
FAVACHO, trazendo em suas veias 
sangue de sementais como Favacho 
Estanho, Favacho Ópio e Favacho 
Diamante!!!

LOTE 2 EM 1

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=630


  

14- JOIA RARA GF2 - 50%
ÚNICO DE SÃO LOURENÇO X GLADIS GF2- 09/12/2018

50% das cotas dessa linda potra alazã 
crinalva filha do extraordinário Ùnico de 
São Lourenço na Estreia do Cabelo, 
portanto amigos, aqui estamos falando 
em genética de Favacho Único, Havana 
Favacho e Favacho Diamante!

 Uma potra praticamente fechada na 
genética FAVACHO que, como todos 
podem ver nas pistas, tem uma média 
altíssima de acerto na marcha!!! Potra 
reserva do Haras GF2 que o mesmo 
disponibiliza 50% de suas cotas!

9/12/2018

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=631


  

15- BELO ORIENTE DA PIL
ILUMINADO DA FAZENDA BATATAL X RADIANTE DO YURI- 21/02/2017

 Para quem busca um cavalo de sela top, 
a opção está aqui! Cavalo que irá 
completar 3 anos em fevereiro próximo 
mas já se encontra devidamente 
castrado! Cavalo estruturado, bonito, de 
ótimo porte e muito marchador.

 Pelas poucas passadas de perna que 
fizeram nele, deu pra ver que será um 
cavalo macio de montada e com bom 
temperamento. Portanto, grande 
oportunidade para os amantes das 
cavalgadas, caminhos do marchador e 
das provas funcionais da raça!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=632


  

16- EMBRIÃO 
ALPHA TERRAS DE KUBERA X AJATO CALAMBAU I

 Alpha Terras de Kubera é hoje 
condomínio entre os Haras GF2 e 
Siriema do nosso presidente Daniel 
Borja! Doadora de confiança, muito 
marchadeira e de genética RARA, sendo 
filha de Beijo J.B. em Boemia D2 sendo 
essa, por sua vez, uma filha do 
extraordinário Ringo D2. 

Ofertamos aqui um embrião 
GESTADO (10/10/2019) pelo 
BICAMPEÃO (2018 e 2019) NACIONAL 
DE MARCHA E CATEGORIA, AJATO 
CALAMBAU I. 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=633


  

17- REDOMA DA SANTA ESMERALDA
ELO KAFÉ DA NOVA X XURI L.J.- 19/02/2007

Égua castanha de grande porte e 
MARAVILHOSA! Filha do Elo Kafé da 
Nova, cavalo que durante anos foi liderou 
o ranking de reprodutores da raça e que, 
ainda hoje, compõe essa seleta lista! 

Sua mãe, Xuri LJ, não fica atrás! Égua 
consanguínea em em CARVÃO LJ, 
cavalo considerado por muitos como um 
dos melhores reprodutores da linhagem 
JB moderna! Égua boa de montada, linda 
e de genética TOP! Grande 
oportunidade!

9/12/2018

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=634
http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=634


  

18- PRESENTE DE SÃO LOURENÇO
COBERTURA

EQUIPADO DO RANCHO PAMPA X XANGRILÁ CAXAMBUENSE- 08/04/2011

Aqui ofertamos 3 coberturas deste 
reprodutor extraordinário! 

Reprodutor que vem deixando uma ótima 
prole nos principais haras da raça 
Mangalarga Marchador com destaque 
para o Haras Santa Esmeralda, Dois 
irmãos, Siriema e o próprio Haras São 
Lourenço. 

9/12/2018

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=635


  

19- APOLO RECANTO DO BOIADEIRO
KADES 16 DE JULHO ARAPUÁ X ÓPERA LAPÔNIA- 28/08/2018

  Potro extremamente marchador!!! Basta 
avaliarmos o vídeo que constataremos 
isso! Também pudera, esse potro é 
resultado da união entre as linhagens 
LOBOS, FAVACHO e 53! 
Linhagens estas, consideradas por 
muitos como sendo as melhores dentro 
da raça quando o assunto é 
temperamento, comodidade e qualidade 
de sela! Portanto, amigos, aqui temos 
um potro que tudo nos leva a crer que 
será bruto de sela!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=636


  

20- EMBRIÃO 
ALPHA TERRAS DE KUBERA X  BALUARTE DA SANTA ESMERALDA

 
Alpha Terras de Kubera é hoje condomínio 
entre os Haras GF2 e Siriema do nosso 
presidente Daniel Borja! Doadora de 
confiança, muito marchadeira e de genética 
RARA, sendo filha de Beijo J.B. em Boemia 
D2 sendo essa, por sua vez, uma filha do 
extraordinário Ringo D2. 

Ofertamos aqui um embrião GESTADO 
(18/19/2019) pelo atual CAMPEÃO 
NACIONAL CAVALO ADULTO DE MARCHA E 
CATEGORIA, RESERVADO CAMPEÃO DOS 
CAMPEÕES NACIONAL DE MARCHA E 1 
PRÊMIO NO GRANDE DA RAÇA!!! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=637


  

21- BAEPENDI DA PIL
JUÁ DA LUXÚRIA X BRASÍLIA DO CARRO QUEBRADO- 07/03/2016

Cavalo castrado em fase de doma. 

De bom porte. Cavalo ideal para lida de 
campo, provas funcionais ou caminhos 
do marchador! Provas que vem, ano 
após ano, obtendo maior destaque no 
cenário da raça.

9/12/2018

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=638


  

22- DESTINTO DA PIL
VIGILANTE DA SANTA ESMERALDA X ESPIVITADA DA DIESEL- 08/10/2018

Potro com genética ímpar!!! Seu pai é o 
multicampeão em pistas, inclusive, 
bicampeão nacional, Vigilante da Santa 
Esmeralda, cavalo extraordinário que 
vem se comprovando na reprodução!

Sua mãe, Espivitada da Diesel, também 
coleciona campeonatos em pista e tem 
participações expressivas em nacionais! 
Portanto, amigos, aqui temos um potro 
que trás a união de dois campeões em 
pista! Genética top!!!

9/12/2018

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=639


  

23- FUNAI LAPÔNIA
FUSO DA CAVARÚ-RETÃ X QUÍMICA ELFAR- 10/02/2014

Para aqueles que buscam um cavalo 
para marcar presença nas cavalgadas ou 
para os cavaleiros de maior estatura, 
aqui está o cavalo! Além de sua altura, 
esse cavalo que já se encontra castrado, 
é muito bom de sela e muito bom de 
temperamento! Cavalo ideal para provas 
como caminhos do marchador ou provas 
de funcionalidade do marchador!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=640


  

24- TROVÃO RECANTO DO BOIADEIRO
TUPÃ SARIMARX FAVACHO TROVOADA- 14/11/2018

Potro baio muito bonito e muito 
Marchador! Seu pai, Tupã Sarimar, é um 
legítimo representante da linhagem 
LOBOS, nos remetendo à genética de 
Zorro e Quebranto LOBOS! Já sua mãe, 
Favacho Trovoada, por sua vez, é uma 
legítima representante da linhagem 
FAVACHO sendo consanguínea em 
FAVACHO QUOCIENTE! 

Portanto, amigos, aqui temos um potro 
que representa o, já consagrado, 
cruzamento entre as linhagens LOBOS E 
FAVACHO!!! É muita genética de 
marcha.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=642


  

25- EMBRIÃO 
ALPHA TERRAS DE KUBERA X  VETTEL DO YURI

 
Alpha Terras de Kubera é hoje condomínio 
entre os Haras GF2 e Siriema do nosso 
presidente Daniel Borja! Doadora de 
confiança, muito marchadeira e de genética 
RARA, sendo filha de Beijo J.B. em Boemia 
D2 sendo essa, por sua vez, uma filha do 
extraordinário Ringo D2.

Ofertamos aqui um embrião à coletar pelo 
extraordinário Vettel do Yuri, cavalo que foi 
campeão nacional progênie de pai jovem em 
2018 e que agora em 2019 repetiu tal feito 
sendo 1 prêmio na mesma categoria! Embrião 
para criadores exigentes! 

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=643


  

   Condições do Leilão

Período: 01 a 14 de Novembro 

Mostra de Animais:  09 de Novembro, no Haras GF2- Arcos- MG

Local onde estão os Animais: Arcos- MG, Sete Lagoas- MG, Igarapé- MG

Comissão: Sem Comissão de Comprador
Condições de Pagamento:  2 (no ato da Compra) + 28 parcelas 
mensais

Leia o regulamento em: 
http://www.pontodamarcha.com.br/regulamento.php?Id=16

Ponto da Marcha
Rua Olimpía Bueno Franco, 395, Jardim da Cidade- Betim- MG, CEP: 32.604.258

http://www.pontodamarcha.com.br/regulamento.php?Id=16
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