
  



  

SEM COMISSÃO DE COMPRADOR

Equipe de Vendas
Vainner Fonseca – (31) 99918-6192        Vitor Damasceno – (31) 99869-0581
Ponto da Marcha – (31) 99325-3417       Rodrigo – (31) 99652-4767
Thalys Carvalho – (37) 99909-7571        Netinho – (31) 99797-2205
Marcelo Sampaio – (31) 99405-2000       Jhony – (31) 99613-9837
Edson Carvalho – (31) 98403-2521

www.pontodamarcha.com.br
@pontodamarcha

Equipe de Vendas

SEM COMISSÃO DE COMPRADOR

http://www.pontodamarcha.com.br/
https://www.instagram.com/pontodamarcha/
http://bit.ly/VainnerFonseca
http://bit.ly/Escritoriopontodamarcha
http://bit.ly/ThalysAvelar
https://api.whatsapp.com/send?phone=553194052000
https://api.whatsapp.com/send?phone=553184032521
https://api.whatsapp.com/send?phone=553198690581
https://api.whatsapp.com/send?phone=553196524767
https://api.whatsapp.com/send?phone=553197972205
https://api.whatsapp.com/send?phone=553196139837


  

CLIQUE NA FOTO
E VEJA OS DETALHES DO LOTE

CLIQUE NA FOTO
E VEJA OS DETALHES DO LOTE

http://www.pontodamarcha.com.br/leilao-online.php?Id=25


  

01- FATOR DA CAVARÚ-RETÃ

FAVACHO ESTANHO X QUALIDADE DA ZIZICA
Categoria: Cobertura 

Data de nascimento: 12/03/01

Uma cobertura desse reprodutor 
extraordinário que dispensa 
comentários!!! 

Pai de inúmeros campeões em pista, 
sendo vários deles campeões 
NACIONAIS!
Reprodutor que quebra recordes na 
raça!!! 

Condição especial de pagamento em 
30 parcelas, sendo 2 + 28!!! 

Oportunidade única de levar pra casa 
uma cobertura desse reprodutor de 
FAZER TROPA!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1011


  

02- INFINITO VITORIA

ZINABRE DA OGAR X 
QUIZUMBA DA MORADA NOVA

Categoria: Égua
Data de nascimento: 16/02/12

LOTE 2 EM 1!!! 

Égua raçuda e muito macia de ser 
montada! 

De genética JB e Lobos, essa égua está 
com prenhez confirmada e a barriga é 
reserva do Haras, sendo que após 
parir, será emprenhada pelo reprodutor 
Infinito Faroeste, reprodutor de 
destaque, filho do Fator da Cavarú-
Retã na Tricampeã Nacional de Raça e 
Marcha, Miss JB. 

Cavalo de produção de destaque no 
Haras Infinito!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1012


  

03- LUA RK

QUIBERMA ELFAR X GAROA DO MASSAYO
Categoria: Potra

Data de nascimento: 01/01/20

Quiberma Elfar é hoje um dos 
reprodutores de destaque da raça, 
sendo irmão próprio da extraordinária 
Reitora Elfar e aqui temos uma filha 
dele!!!

Lua, além de ser filha de Quiberma, é 
filha da campeoníssima em pistas, 
Garoa do Massayo! Garoa que é filha 
de Fator da Cavarú-Retã! 

Genética TOP para quem busca uma 
potra de futuro!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1013


  

04- INFINITO INGRID  -50% de suas Cotas

DARTAGNAN DAS MINAS GERAIS X 
INFINITO ESTRADA REAL

Categoria: Égua
Data de nascimento: 25/10/16

LOTE 2 EM 1!!!

50% das cotas dessa filha de Dartagnan 
das Minas Gerais na campeoníssima de 
pista, Infinito Estrada Real! 

Genética de ponta que nos remete às 
linhagens JB e LOBOS!!! Para fechar 
com chave de ouro segue com prenhez 
confirmada por Infinito Faroeste, 
reprodutor de destaque, filho do Fator 
da Cavarú-Retã na Tricampeã Nacional 
de Raça e Marcha, Miss JB. Cavalo de 
produção de destaque no Haras 
Infinito! 

É o Comprador também se tornará 
proprietario de 50% do produto.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1014


  

05- INFINITO FAROESTE - 5% das Cotas

FATOR DA CAVARÚ-RETÃ X MISS J.B.
Categoria: Reprodutor

Data de nascimento: 05/11/14

Esse é a nossa aposta desde que 
cotizamos o Fator. 
Garanhão que chamou atenção com 
seus primeiros produtos no Haras 
Infinito, de beleza ímpar, transmite 
muito andamento e morfologia.
Filho do número 1 da raça, Fator, na 
Tricampeã Nacional de Raça e Marcha, 
Miss JB.

Condições comerciais: o garanhão 
ficará no Haras Infinito e o comprador 
terá direito a 30 paletas/ano e envio de 
sêmen às segundas quartas e sextas-
feiras, mediante solicitação e acerto do 
envio. A cota dá direito a 10 coberturas 
durante o ano equestre: 01/09 a 31/08.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1015


  

07- INFINITO ICARO

FATOR DA CAVARÚ-RETÃ X
LUANA DA ARCA DE NOÉ

Categoria: Reprodutor
Data de nascimento: 12/02/16

Os filhos do Fator hoje na raça, são 
como jóias que todos estão em busca e 
aqui você tem a oportunidade de 
adquirir a sua jóia rara!!!

Ícaro é um reprodutor que, sem dúvida, 
tem tudo pra arrebentar na reprodução! 
Filho do Fator na extraordinária Luana 
da Arca de Noé! 

Para quem busca genética do Fator, 
aqui está a oportunidade.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1016


  

07- BATUQUE DOS MACACOS 

REPUBLICANO DA SANTA ESMERALDA X
BEIJA FLOR DAS CANOAS

Categoria: Castrado
Data de nascimento: 27/10/15

Cavalo de marcha de centro para 
picada extremamente cômodo!

Foi montado apenas pra registro e, 
apesar de estar bem adiantado nos 
comandos de rédeas, ainda é um cavalo 
mais indicado para pessoas 
experientes.

Cavalo que está bem simples de 
confirmar apenas na marcha picada!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1017


  

08- INFINITO HERANÇA

KONAN DA CATIMBA X
JÓIA DA NOVA TRADIÇÃO

Categoria: Égua
Data de nascimento:15/11/15

LOTE 2 EM 1! 

Aqui temos uma filha do reprodutor 
KONAN DA CATIMBA! Konan que 
fez e ainda faz um trabalho 
extraordinário ho Haras Infinito, 
imprimindo muita marcha em seus 
produtos! 

A mãe dessa égua, JÓIA DA NOVA 
TRADIÇÃO, dispensa comentários! 

Herança será entregue com prenhez 
confirmada por Infinito Faroeste, 
reprodutor de destaque, filho do Fator 
da Cavarú-Retã na Tricampeã Nacional 
de Raça e Marcha, Miss JB.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1018


  

09- LA BAMBA RK

ESTANHO DE ALCATÉIA X QUENA DA CATIMBA
Categoria: Potra

Data de nascimento: 20/01/20

Estanho de Alcatéia é, sem dúvida, um 
dos cavalos de grande destaque na raça 
na atualidade e aqui temos uma filha 
dele!!! 

Potra linda e muito marchadeira!!! Que 
vem numa evolução surpreendente! 

Sua mãe, Quena da Katimba, é doadora 
de destaque, além de ser um indivíduo 
extraordinário, é a verdadeira galinha 
dos ovos de ouro, produzindo todos 
anos filhos de grande destaque!!! 

Oportunidade para quem busca uma 
potra realmente diferenciada!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1019


  

10- INFINITO LUZ DO SOL

INFINITO FAROESTE X HERANÇA SARIMAR
Categoria: Potra

Data de nascimento: 14/10/19

Infinito Faroeste é a nova aposta do 
Haras Infinito, um filho do 
extraordinário Fator da Cavarú-Retã, o 
cavalo mais desejado da raça na 
atualidade, esse jovem reprodutor vem 
impressionando à todos por sua 
produção. 

Aqui temos uma prova disso. Potra 
linda, refinada e muito, muito 
marchadeira!!! Essa é da GEMA!!!

Potra que, sem dúvida, será destaque 
em qualquer Haras por onde for! 

Oportunidade para quem busca uma 
potra realmente BRUTALLL!!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1020


  

11- CRETINA DO PARAÍSO DAS ÁGUAS

SUBLIME DA OGAR X 
MAJESTADE CAXAMBUENSE

Categoria: Doadora
Data de nascimento: 01/11/2005

Para quem busca formar um plantel de 
marcha picada, aqui tem uma 
oportunidade única! Égua raçuda, 
estruturada e de pura marcha picada 
quando montada. Além de todas essas 
qualidades, ela ainda é PAMPA DE 
PRETO HOMOZIGOTO!!! 

Fechando com chave de ouro, segue 
com prenhez confirmada pelo 
reprodutor IMPERADOR RK, um 
filho de Haity Caxambuense na 
campeoníssima em pista, CABOCLA 
PAO GRANDE I. 

Grande chance de produzir um produto 
PAMPA DE PRETO DE MARCHA 
PICADA!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1021


  

12- INFINITO JUVENTUDE

DELETE CAXAMBUENSE X 
GAZELA DO VALE DA PRATA

Categoria: Potra
Data de nascimento: 05/10/17

Potra MARAVILHOSA em fase de 
doma que já nos mostra todas suas 
qualidades. 

De marcha de centro, ela é muito 
cômoda montada, além de ter uma 
genética extraordinária. 

Filha de Delete Caxambuense, 
reprodutor de destaque na raça 
Reservado Campeão Nacional de 
Marcha, na Gazela do Vale da Prata! 

Genética de ponta!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1022


  

13- KAROL RK

TALENTO DO COMBOIO X QUENA DA CATIMBA
Categoria: Potra

Data de nascimento: 05/11/18

Aqui temos uma irmã própria da 
Granada RK, égua campeoníssima em 
pistas! Filha de Talento do Comboio 
que, por sua vez, é filho do TRILHO!!! 

Já sua mãe, Quena da Catimba, é a 
verdadeira galinha dos ovos de ouro, 
sendo a doadora principal do Haras RK 
e produtora de inúmeros filhos de 
destaque!

Égua que imprime MARCHA de muita 
qualidade!!! 

Para quem busca uma potra com 
grande potencial de pista, ela está aqui!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1023


  

14- INFINITO CASA BLANCA

ALMANAQUE V.N. X MEIRELLES BADALADA
Categoria: Castrado

Data de nascimento: 25/10/10

Castrado extremamente dócil, bom 
de sela e pronto pra lida de gado ou 
cavalgadas! 

Apesar de ter uma assimetria na 
garupa, ele não manca! 

Grande oportunidade para quem 
quer um cavalo manso!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1024


  

15- KIKI PONTAL

CRAVO AF X GATA PONTAL
Categoria: Égua

Data de nascimento: 09/12/10

LOTE 2 EM 1 !!!!

Uma filha de CRAVO AF, cavalo que é 
destaque no cenário nacional tendo 
filhos campeões de pista tanto de 
marcha picada quanto de marcha 
batida! Para os amantes da marcha 
picada, uma ótima opção, uma vez que 
a genética do Cravo é comprovada 
nesse tipo de adamento! 

Kiki segue com prenhez confirmada 
por LINCE MFC, uma filho do 
campeão nacional Apache MFC na 
Delta MFC!!! 

Genética TOP numa égua LINDA!

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1025


  

16- LAMPARINA RK

ELO KAFÉ DA NOVA X GAROA DO MASSAYO
Categoria: Potra

Data de nascimento: 20/11/19

Filha da PAMPA DE PRETO, 
campeoníssima em pistas, Garoa do 
Massayo!!! Garoa que, por sua vez, é 
filha de FATOR DA CAVARÚ-
RETÃ!!! 

Cruzamento muito acertado com Elo 
Kafé da Nova, reprodutor que durantes 
anos figurou entre os melhores 
reprodutores da raça e que ainda hoje 
faz parte desse seleto grupo! 

Para quem busca uma potra top de 
andar e linda, essa é a oportunidade.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1026


  

17- CONHAQUE DOS MACACOS

MAXIXE DE INHAÚMA X
BEIJA FLOR DAS CANOAS

Categoria: Castrado
Data de nascimento: 25/10/16

Jovem cavalo castrado em fase 

ainda de doma! 

Cavalo ideal para quem busca um 

cavalo de lida e do dia a dia da 

fazenda. 

Muito manso, tem tudo pra que, 

quando pronto, ser um cavalo para 

iniciantes.

http://www.pontodamarcha.com.br/detalhes-leilao.php?Id=1027


  

SEM COMISSÃO DE COMPRADOR

Condições do III Venda Direta Haras Infinito & Convidados

Período: 08 a 22/09/2020;

Localização dos Animais: Mario Campos, Brumadinho e Sete Lagoas - 
MG;

Condições de Pagamento: 40 parcelas sendo 2+2+2+2+2+30; (boleto bancário)

* Cobertura: 30 parcelas sendo 2+28 (boleto bancário)

Leia o Regulamento:

http://www.pontodamarcha.com.br/regulamento.php?Id=25

SEM COMISSÃO DE COMPRADOR

http://www.pontodamarcha.com.br/regulamento.php?Id=25
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