PALAVRA DO PRESIDENTE

Superando desafios, rumo à
GRANDE FESTA DO MANGALARGA
Após um início de ano bastante
desafiador, com quase seis meses de
paralisação do calendário de eventos
da raça em decorrência das medidas
sanitárias adotadas pelas autoridades
para combater a pandemia de covid-19, a temporada finalmente pôde
engrenar nesse último trimestre.
Graças ao avanço da vacinação
e à melhoria no cenário nacional, tivemos oportunidade de voltar a promover as mostras do nosso circuito
de exposições, respeitando sempre
as regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades locais e garantindo a
saúde de expositores, apresentadores, técnicos e seus familiares.
Dessa forma, com o apoio e a
parceria da Associação, vários núcleos realizaram suas exposições
com grande sucesso e com a participação de um alto número de animais
e expositores.
Tivemos exposições promovidas pelos núcleos da Grande São
Paulo, do Vale do Paraíba, do Oeste
Paulista, de Amparo e do Rio Grande
do Sul, além das primeiras edições
da Expo Estadual de São Paulo, que
aconteceu no Agrocentro de Jacareí
(SP), e da Expo Interestadual Centro-Norte do Brasil, realizada em Brasília
(DF) e promovida de forma conjunta pelos núcleos de Goiás, Brasília,
Bahia e Pará.
Para levar as qualidades do
nosso cavalo a cada vez mais pessoas, procuramos aprimorar o siste-

ma de transmissão de nossas exposições, que vem se tornando cada vez
mais profissional e qualificado, possibilitando que os criadores e o público em geral possam acompanhar
nossos julgamentos dos mais diferentes pontos do país e do mundo.
A Copa de Marcha e Função,
que este ano conta com o patrocínio
de duas grandes marcas, a Cobasi e
a Ypê, por meio da Lei Paulista de
Incentivo ao Esporte (LPIE), também
voltou a acontecer recentemente de
forma muito exitosa, com uma etapa
realizada pelo Núcleo de Amparo e
outra prevista para acontecer no início de outubro, com a realização do
Núcleo da Alta Mogiana.
Vale destacar, aliás, que o apoio
e a parceria com os núcleos é de extrema importância para a atual gestão. Afinal, o fortalecimento dessas
entidades regionais é fundamental para a divulgação e fomento da
raça em território nacional. Por isso
mesmo, nossa diretoria já está em
contato com os núcleos espalhados
pelo país para viabilizar eventos de
fomento, assim como a visita de técnicos a diversas regiões para a realização de registros e palestras.
A atual gestão vem ainda trabalhando com grande empenho em
diversas outras áreas de fundamental
importância para a nossa Associação.
Até o final do ano, aliás, deveremos
ter uma série de novidades. Além disso, conforme os associados provavel-

mente já puderam constatar, fizemos
questão de compartilhar nas redes
sociais vídeos com os nossos diretores apresentando a prestação de
contas de suas respectivas diretorias,
informando e dando transparência
sobre tudo que vem sendo feito em
prol da nossa entidade.
Por fim, convido todos para
prestigiarem a 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga, que será
realizada no Centro Hípico de Tatuí
(SP), no período de 21 a 31 de outubro. Estamos preparando uma série
de atrações e uma ótima estrutura
para receber a Família Mangalarga e
para fazer deste um inesquecível momento de celebração do nosso cavalo. E, para aqueles que não puderem
estar presentes conosco, teremos a
transmissão ao vivo do evento, cobrindo todos os detalhes dos julgamentos e dos principais momentos
desta que é a nossa maior festa.
Abraços e até o nosso grande
encontro em Tatuí!

Eduardo Rabinovich
Presidente da ABCCRM
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Haras
Corumbau
A capa desta edição apresenta alguns dos destaques do
plantel do Haras Corumbau, cujo
trabalho de seleção em busca do
cavalo completo vem resultando
em grandes conquistas nas pistas de julgamento da raça, tendo
como principal símbolo a Tríplice Coroada Graziela do Corumbau, eleita Grande Campeã Égua,
Grande Campeã Égua de Marcha e
Grande Campeã Égua de Função
na 39ª Expo Nacional.
Com sede no município
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paulista de Itu, o haras comandado pelo criador Marcelo Barbará
se caracteriza ainda por um trabalho norteado por critérios bem
definidos, como: planejamento
com visão de longo prazo, foco
bem estabelecido, animais com
alto valor zootécnico e um time
excepcional e bem entrosado.
A imagem que ilustra a
capa, por sua vez, é de autoria do
talentoso profissional Márcio Mitsuishi, um dos principais nomes
da fotografia na raça Mangalarga.

43ª Expo
Nacional
Após alguns meses de paralisação durante o primeiro semestre, em decorrência do acirramento da pandemia de covid-19,
o circuito de exposições da raça
voltou à ativa no último trimestre,
com exposições acontecendo em
diversos pontos do país.
Dessa forma, o leitor poderá conferir nas próximas páginas o que de melhor aconteceu
nessas mostras, assim como
em outros importantes eventos
que movimentaram a comunidade mangalarguista, como o
1º Curso Profissionalizante e as
cavalgadas da Fazenda Sagra e

do Haras Nova Canaã.
Além disso, os temas técnicos também estão em evidência nesta edição, em especial o
artigo sobre a desmistificação
da presença dos olhos azuis em
equinos, de autoria da doutora Laura Patterson Rosa. Entretanto, o grande destaque fica
mesmo para a matéria especial
sobre os preparativos para a 43ª
Expo Nacional, que irá acontecer neste mês de outubro, em
Tatuí (SP).
Boa leitura e uma ótima Nacional a todos!

43ª EXPO NACIONAL

Mangalarga Business & Consulting.
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Márcio Mitsuishi.

CHT.

Evento irá reunir uma tropa de muita qualidade em Tatuí.

Os julgamentos de marcha são sempre muito aguardados na Nacional.
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O Centro Hípico de Tatuí oferece uma ótima infraestrutura.

Evento pretende
exibir toda
a qualidade
do plantel da
raça em uma
festa muito
especial e
repleta de
atrações
para a Família
Mangalarga
O Centro Hípico de Tatuí,
no interior paulista, será palco da
quadragésima terceira edição da
Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga. A aguardada mostra mangalarguista, que está entre os principais eventos da equinocultura
brasileira, acontecerá no período de
21 a 31 de outubro, contando com
uma diversificada programação,
voltada a toda a família mangalarguista.
A Nacional 2021 terá, além
disso, o desafio de manter o elevado
nível alcançado pela edição anterior
do evento, tanto no que diz respeito aos julgamentos e à qualidade da
tropa, como no aspecto de infraestrutura para receber os expositores,
proprietários, profissionais e animais da raça.
Esse desafio, no entanto, não
intimida a Diretoria Executiva da
ABCCRM (Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça Man-

CHT.
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A Família Mangalarga terá à disposição uma confortável estrutura.

galarga), cujos integrantes vêm se
empenhando para organizar um
evento inesquecível, mesmo em um
ano novamente repleto de desafios.
Segundo Eduardo Rabinovich,
Presidente da ABCCRM, a expectativa para a 43ª Expo Nacional é a melhor possível. “Nós estamos super
animados para a Nacional. Apesar
de este ter sido um ano muito difícil,
em que a pandemia limitou muito
as atividades da raça, a Família Mangalarga pode esperar uma festa muito especial e com muitas novidades.
Não tenho dúvida de que a exposição vai ser um grande show.”
Já o Vice-Presidente de Exposições e Esportes da ABCCRM,
Carlos Cesar Perez Iembo, ressalta
que a meta da diretoria é estar sempre aprimorando o maior e mais
aguardado evento da raça. “O nosso
desejo é fazer a cada ano uma festa melhor. Desta vez, a Associação
pretende manter o mesmo padrão

de conforto, organização e infraestrutura que foi tão elogiado no ano
passado, mas realizando aprimoramentos sempre que identificarmos
essa necessidade. Por isso mesmo,
esperamos fazer uma grande festa,
inclusive superando o número de
animais registrado no evento do
ano passado.”
Guilherme Pompeu Piza Saad,
Diretor Adjunto de Exposição da
ABCCRM, também se mostra muito animado para a Nacional 2021. “A
nossa expectativa para esta exposição é a melhor que se possa imaginar. Acredito que teremos em pista
uma tropa com uma qualidade nunca vista até hoje, pois nossos animais alcançaram um padrão muito
elevado tanto no aspecto da morfologia como no aspecto da marcha.
Além disso, o avanço da vacinação
e a flexibilização das medidas sanitárias vão possibilitar que mais gente possa conferir de perto toda essa
qualidade.”

Out. 2021 | Revista Mangalarga
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Estrutura completa
Localizado à margem da rodovia SP 141, o Centro Hípico de
Tatuí possui uma completa infraestrutura, que tem tudo para ser novamente um dos diferenciais da Expo
Nacional. Afinal, o recinto conta
com duas pistas cobertas, três pistas
descobertas, 105 baias de alvenaria,
dois restaurantes, salões de festas,
recinto de leilões, vestiários, amplo
estacionamento, trilha para provas
externas e uma confortável estrutura para os espectadores. Tudo isso
em uma bonita área arborizada a
apenas um quilômetro do centro de
Tatuí.

de máscara, apresentação de carteirinha de vacinação e testagens das
pessoas envolvidas. Enfim, todos os
cuidados que vêm sendo tomados
no decorrer da pandemia.”

O Vice-Presidente Cesar Iembo lamenta apenas que ainda não
seja possível contar com a volta total
do público. “Este ano infelizmente
ainda teremos algumas restrições e
o acesso à exposição será limitado
apenas aos criadores, expositores,
usuários e seus familiares. Para garantir a segurança de todos, haverá
uma série de protocolos de segurança a serem seguidos, como distanciamento social, exigência de uso

Além dos julgamentos, que
terão início na quinta-feira 21 de outubro e prosseguirão até o domingo
31 de outubro, quando serão conhecidos os novos Grandes Campeões
Nacionais, a 43ª Nacional terá uma
série de novidades e atrações. Na
noite da sexta-feira 22 de outubro,
está prevista a realização de uma
confraternização de abertura, com
um espetáculo musical voltado à Família Mangalarga.

Programação
movimentada

Mangalarga Business & Consulting.

O principal destaque da estrutura do recinto é, sem dúvida, a
pista coberta de 45 metros de largu-

ra por 90 metros de comprimento,
com iluminação de led e com um
piso de alta qualidade, cuja estrutura permitiu no ano passado a realização de julgamentos do mais alto
nível, ao mesmo tempo em que proporcionou conforto e comodidade a
todos os presentes.

As provas funcionais garantirão uma dose de emoção à Nacional.
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Márcio Mitsuishi.
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A Expo Nacional coloca em evidência as qualidades da raça.

Já no dia seguinte, o sábado
23 de outubro, está previsto o tradicional desfile das bandeiras dos
criatórios participantes e a solenidade oficial de abertura do evento,
com a presença de autoridades de
Tatuí e região.
A programação do evento, que
ainda permanece sujeita a ajustes
por parte da diretoria, incluirá ainda
uma dose extra de adrenalina com
a realização de duas emocionantes
competições voltadas aos amantes
da funcionalidade e do uso do cavalo
Mangalarga. Na manhã do domingo
24 de outubro, nas trilhas da própria
propriedade que engloba o Centro
Hípico de Tatuí, acontecerá a 2ª Etapa do Circuito Mangalargada 2021,
garantindo à Família Mangalarga um

momento especial de convívio com a
natureza e com os equinos.
Já na manhã do sábado 23
de outubro, está prevista a Copa de
Função, com disputas de Maneabilidade nas categorias “Contra o relógio” e “Tempo Ideal”, que exigirão
muita habilidade, técnica e velocidade dos conjuntos participantes.
As duas competições devem,
aliás, estimular a participação de
usuários, mostrando o caráter cada
vez mais democrático do principal
evento da raça. Também nesse sentido, a ABCCRM está repetindo este
ano o desconto no valor das inscrições realizadas por sócios-usuários
para os julgamentos da exposição. A
medida, afinal, teve expressivo êxi-

to na Nacional passada, possibilitando um significativo crescimento na
participação desse público.

Sistemática de
julgamento
A 43ª Expo Nacional contará
ainda com uma nova sistemática de
julgamento. Dessa forma, os julgamentos serão realizados por seis jurados, divididos em dois trios, sendo
que um deles ficará responsável pela
Dinâmica, ou seja pelos itens passo,
marcha e galope, e outro pela Morfologia, ou seja pelos quesitos aprumos dinâmicos e harmonia geral,
caracterização racial e morfologia.
O trio que se dedicará à avaliação da Dinâmica será composto

Out. 2021 | Revista Mangalarga
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Márcio Mitsuishi.
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A Mangalargada movimentará a programação no dia 23 de outubro.

pelos jurados André Fleury Azevedo
Costa, Guilherme Zagnolli e Lucas
Fernando Augusto. A Morfologia,
por sua vez, terá a participação dos
jurados Emerson Luiz Bartoli, Jorge
Eduardo Cavalcante Lucena e Thomas de Oliveira Vasconcellos.
Na opinião de Cesar Iembo,
a nova sistemática deve conseguir
obter um resultado mais equilibrado, valorizando os melhores
animais dos páreos em disputa.
“A metodologia de julgamento
que será adotada nesta Nacional
foi testada em importantes exposições realizadas ao longo desta
temporada com um resultado muito positivo e com uma aceitação
também muito positiva por parte
dos criadores”, destaca o dirigente
mangalarguista.
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Já o Presidente da ABCCRM
lembra que a programação da exposição está sendo preparada de modo
a garantir o tempo adequado para
a realização dos Grandes Campeonatos. “Queremos que esses julgamentos aconteçam com calma e da
melhor maneira possível”, ressalta
Eduardo Rabinovich.
A Diretoria está trabalhando
ainda para aprimorar cada vez mais
a transmissão ao vivo da exposição,
para isso fechou uma parceria com o
Ride2Play, serviço de streaming especializado no segmento equestre,
que transmitirá o evento em tempo real tanto pelo site da ABCCRM
como por seu aplicativo próprio,
que pode ser obtido na PlayStore ou
na AppStore.

Cidade Ternura
A cidade paulista de Tatuí,
que pelo segundo ano consecutivo será palco da mais importante
mostra da raça Mangalarga, possui
uma série de carinhosos epítetos.
Ela é conhecida, por exemplo, como
“Cidade Ternura”, por sempre acolher bem seus visitantes, e também
como “Terra dos Doces Caseiros”,
por conta do talento de seus moradores para a produção de saborosos
doces artesanais.
No entanto, a alcunha mais
relacionada ao município é a de “Capital da Música”. Afinal, a cidade é a
base do Conservatório Dramático e
Musical Dr. Carlos de Campos, mais
conhecido como Conservatório de
Tatuí. Considerado um dos mais res-

Márcio Mitsuishi.
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A Nacional Mangalarga é um dos mais tradicionais eventos da equinocultura brasileira.

peitados centros de ensino de música
da América Latina, a instituição recebe alunos de São Paulo, assim como
de todo o Brasil e da América Latina.

ta, em ponto privilegiado do estado

Com uma população estimada
em 122 mil habitantes, Tatuí situa-se
a 130 quilômetros da capital paulis-

acesso fácil por duas das principais

de São Paulo, estando próxima de
municípios como Sorocaba (SP),
Boituva (SP) e Itapetininga (SP), com
rodovias do estado de São Paulo, a

Márcio Mitsuishi.

Castelo Branco e a Raposo Tavares.

Serão onze dias de concorridas disputas na 43ª Expo Nacional.

A “Cidade Ternura” oferece ainda boas opções de hotéis e
restaurantes, assim como uma série de atrações turísticas, entre as
quais se destacam o Centro Histórico, a Igreja da Matriz, o Museu
Histórico Paulo Setúbal, o Teatro
Procópio Ferreira, o Parque Ecológico Maria Tuca e o Aeroclube de
Tatuí.
Para ficar por dentro de todas as novidades que estão sendo
preparadas para a 43ª Expo Nacional, acompanhe as páginas oficiais
da ABCCRM no Facebook e no Instagram. Já para conferir a programação atualizada, assim como o
regulamento completo da exposição, acesse o portal oficial da raça:
www.cavalomangalarga.com.br.

Out. 2021 | Revista Mangalarga
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Por Pedro C. Rebouças

Promovida por quatro atuantes núcleos da raça, a mostra foi marcada por
julgamentos de nível elevado, boa infraestrutura e um ambiente de muita
amizade e união

Crédito: Ariana Catelli.

1ª EXPO CENTRO-NORTE

Crédito: Ariana Catelli.

Os julgamentos da interestadual foram muito elogiados.

Detalhe dos cobiçados troféus da exposição realizada em Brasília.
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O Brasília Country Club, localizado na capital federal, recebeu um
evento inédito da raça Mangalarga,
a 1ª Exposição Interestadual Centro-Norte do Brasil. A mostra, realizada
nos dias 20 e 21 de agosto, foi uma
ação conjunta dos núcleos regionais
de Brasília, Goiás, Bahia e Pará, com
o apoio da ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga).
Presidente do Núcleo de Goiás,
o criador Rodrigo Fleury explicou os
motivos que levaram à realização da
exposição interestadual. “Aqui nós

Crédito: Ariana Catelli.

Crédito: Ariana Catelli.
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Jurado avalia a marcha de um dos concorrentes da mostra.

estamos um pouco afastados do
grande centro da Mangalarga, que
é o Estado de São Paulo, então nós
conversamos bastante sobre o que
poderia ser feito para fomentar a
raça em nossa região e surgiu essa
ideia de nos unirmos para realizar
um evento que desse destaque de
forma conjunta às regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.”
Já o mangalarguista Jorge
Eustáquio, presidente do Núcleo
Mangalarga de Brasília, destacou
que a iniciativa foi muito bem recebida por todos os envolvidos, o
que foi fundamental para o sucesso
do evento. “A ideia de realizar essa
mostra conjunta foi abraçada tanto
pelo pessoal do Pará como pelo pessoal da Bahia, de Goiás e do Distrito
Federal. Todos ficaram muito felizes
com essa união que surgiu para realizar o evento, então tudo transcorreu de uma forma muito legal, com

Localização
estratégica

Eustáquio ressaltou ainda o
grande êxito do evento na pista
de julgamento. “A gente teve uma
surpresa muito boa em relação ao
número de animais, afinal esse foi
o recorde histórico de participação
pra gente aqui em Brasília, com 75
animais em pista e um nível muito
alto podendo ser observado tanto
na tropa regional como na tropa
que veio de fora.”

Por sua vez, o criador Rafael
Ladeia, presidente do núcleo baiano,
destacou que a localização estratégica e o fácil acesso à capital federal
foram importantes para o êxito da
exposição interestadual. “Esse evento, nessa região localizada no centro
do Brasil, facilita muito para que as
coisas aconteçam, porque fica no
meio do caminho para todo mundo.
Assim, nós estamos muito felizes,
Crédito: Ariana Catelli.

A marcha da raça esteve em
destaque na Expo Centro-Norte.

um clima bem bacana de união e
amizade.”

Jurados avaliam a morfologia de um dos participantes da exposição.
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se do item “Morfologia”.
No total, o evento registrou 86
inscrições e teve 75 animais presentes, contando ainda com a participação de 23 expositores, provenientes
dos estados de Goiás, Pará, Bahia,
Rio de Janeiro e São Paulo, além do
Distrito Federal.
Crédito: Ariana Catelli.

Crédito: Ariana Catelli.
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O evento também exibiu a funcionalidade da raça Mangalarga.

foi um evento maravilhoso, de alto
nível e com o clima familiar que caracteriza tão bem a Mangalarga.”
Outro aspecto da mostra que
mereceu elogios foi a infraestrutura
preparada para receber a comunidade mangalarguista, como bem destacou o presidente do núcleo paraense
Edmar Rocha Junior. “Nós tivemos
aqui uma estrutura de recepção muito boa. Os organizadores tiveram
todo cuidado com a estrutura de
alimentação, também foram muito
zelosos nas acomodações oferecidas
às empresas que estão nos apoiando, aos Centros de Treinamento, aos
expositores, apresentadores e treinadores. Então, esse foi um evento que
mostrou que o Mangalarga também
tem força fora do Estado de São Paulo, fora de Minas Gerais, pois esse foi
um super evento.”
Segundo Almir Campos, diretor de núcleos da ABCCRM e também dirigente do núcleo paraense, a
Associação procurou dar todo o suporte para essa primeira edição da
Expo Centro-Norte do Brasil. “Toda
a estrutura de exposição foi coloca-

18
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da à disposição dos organizadores
para que esse pudesse ser um grande evento”, explicou Campos em
entrevista durante a transmissão da
mostra interestadual.
O apoio dado pela ABCCRM
também foi destacado pelo criador
goiano Rodrigo Fleury, que esteve à
frente da organização da exposição
ao lado do brasiliense Jorge Eustáquio. “É justamente essa atenção,
esse carinho, que a gente tanto esperava da associação. Agora a gente
espera que esse apoio prossiga e só
venha a crescer, para que os eventos
da região sejam cada vez maiores,
contando com mais animais e mais
expositores e fazendo assim com
que o Mangalarga seja realmente o
Mangalarga do Brasil.”

Pista movimentada
Em pista, os julgamentos
foram conduzidos pela dupla de
jurados composta por Agnaldo
Machado de Andrade, responsável
pela avaliação do quesito “Marcha
e Dinâmica”, e Luiz Paulo Arantes
Ramos Neto, a quem coube a análi-

A 1ª Expo Centro-Norte abriu
espaço para a participação infantil.

Bastante satisfeito com a 1ª
Expo Interestadual Centro-Norte
do Brasil, Jorge Eustáquio destacou
que a expectativa é de que cada vez
mais eventos aconteçam na capital
do País. “A gente quer transformar
o Brasília Country Club na casa do
Mangalarga aqui no Distrito Federal, então a gente também pretende
trazer para cá outros eventos, como
as provas de Mangalargada e Equitação de Trabalho, justamente para
mostrar ao público brasiliense que
o Mangalarga é o cavalo tanto da
cavalgada e do passeio como do esporte e da lida.”

Por Pedro C. Rebouças
Crédito: João Gabriel.
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A 1ª Expo Estadual recebeu 196 inscrições.

1ª EXPO ESTADUAL

Boa infraestrutura, julgamentos de alto nível e um ambiente
de muita amizade marcaram a primeira edição do evento
na região do Vale do Paraíba
A Exposição Estadual de São
Paulo movimentou o Agrocentro de
Jacareí, no interior paulista, entre os
dias 28 de julho e 1º de agosto, justamente o período mais frio do inverno
deste ano. Entretanto, as baixas temperaturas, que chegaram à incrível
marca de 1º C na quinta-feira 29 de
julho, não tiraram o brilho do evento,
cuja organização esteve a cargo do
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Núcleo Mangalarga Vale do Paraíba.
“A exposição foi um sucesso absoluto com 196 inscrições e a
presença de criadores de diversos
estados do Brasil. E, apesar de não
termos podido receber público, por
conta do momento de pandemia
que vivemos, nosso cavalo pôde ser
mostrado para o máximo possível

de pessoas graças à transmissão ao
vivo dos nossos julgamentos”, celebrou o criador Felipe Angelin, presidente do núcleo vale-paraibano.
O criador Joel Gonçalves, que
também integra a diretoria do núcleo, demonstrou opinião semelhante, ressaltando o êxito do evento. “O
forte frio desses últimos dias não foi

suficiente para tirar nossa alegria.
Foram momentos muito agradáveis
que a gente passou em família e entre
amigos. Aliás, esse ambiente agradável mostra bem o que é a Mangalarga, essa raça que a gente quer tanto
fortalecer e levar pra frente.”

Competições
excepcionais
Por sua vez, o Diretor Técnico
da ABCCRM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga), Alessandro Moreira
Procópio, elogiou a qualidade da
tropa que passou pela pista de julgamento do Agrocentro, assim como
as condições estruturais da mostra
promovida pelo Núcleo Vale do Paraíba.
“Esse foi um evento com boa
infraestrutura, competições excepcionais e um grande número
de competidores, expostos por um

número expressivo de criadores e
haras. Já a qualidade da tropa estava excelente, com competitividade
extremamente alta, altíssimo nível
na morfologia e na dinâmica, o que
mostrou que o pessoal trabalhou
bem com os animais durante a pandemia, pois estavam todos em excelente forma”, destacou Procópio.
Os julgamentos da classe geral
contaram com a participação de 123
animais, expostos por 23 criadores,
enquanto a classe de pelagens, sempre forte na região do Vale do Paraíba, reuniu 73 animais, expostos por
25 criadores.
Para julgar os concorrentes,

Crédito: João Gabriel.

Gonçalves destacou ainda que
foi uma alegria muito grande para
todos os integrantes do núcleo receber essa primeira exposição estadual
e ter a oportunidade de novamente
dar uma importante contribuição
para o fomento da raça na região.
“Fica então a nossa gratidão aos expositores e aos criadores que vieram
tanto de perto como de longe para
prestigiar o nosso evento.”

A qualidade da tropa foi muito elogiada.

A Estadual contou com concorridos julgamentos de marcha.

Crédito: João Gabriel.

A marcha esteve em evidência na mostra vale-paraibana.

Crédito: João Gabriel.

Crédito: João Gabriel.
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A mostra contou com marcante presença feminina.
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Crédito: João Gabriel.

Crédito: João Gabriel.
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Os cobiçados troféus da 1ª Expo Estadual.

Expo Vale
A Exposição Estadual, entretanto, não foi o único evento promovido recentemente pelo Núcleo
Mangalarga Vale do Paraíba. Afinal,
a entidade promoveu, entre os dias
27 e 30 de maio, também no Agrocentro de Jacareí, uma nova edição
da tradicional Expo Vale.

Felipe Angelin e Thiago D’Angieri durante a abertura do evento.

foram convidadas duas duplas de
jurados, com a análise do quesito
Andamento ficando a cargo de João
Pacheco Galvão de França Filho e
Guilherme Zagnolli e a análise do
item Morfologia sendo conduzida
por Lourenço de Almeida Botelho e
Jorge Eduardo Cavalcante Lucena.

Crédito: João Gabriel.

“Essa exposição foi um sucesso absoluto, demonstrando mais
uma vez a força do nosso cavalo e
da nossa raça. Mas nada disso se-

ria possível sem a diretoria que a
gente tem aqui, repleta de amigos
e criadores apaixonados pelo cavalo Mangalarga. Então eu gostaria de
agradecer a todos os expositores, a
todo o corpo de jurados, ao pessoal
da Associação e aos diretores do
núcleo, em especial aos casais Joel
e Mayara e Tonzão e Andréia, que
não mediram esforços para que este
evento fosse um sucesso, com tudo
impecável como deve ser”, finalizou
Angelin.

O frio intenso não tirou a animação dos mangalarguistas.
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Responsável por abrir o calendário de exposições da ABCCRM na
atual temporada, a Expo Vale teve
ainda uma importância especial para
a comunidade mangalarguista por
ter marcado a retomada das atividades da raça, após a paralisação que
atingiu o setor equestre no início do
ano em decorrência do agravamento
da pandemia de covid-19. Dessa forma, o núcleo vale-paraibano repetiu
o que já havia realizado na temporada passada, quando foi a primeira representação regional mangalarguista
a voltar à atividade, demonstrando
muita organização e iniciativa para
alcançar esse objetivo.
Para ficar por dentro das novidades e atividades promovidas pelo
Núcleo Vale do Paraíba, acompanhe
as páginas oficiais da entidade nas
redes sociais: www.instagram.com/
mangalarga.vale/ e www.facebook.
com/mlvale/. Já para obter mais
informações, entre em contato pelo
telefone (12) 99704-6014 ou pelo
e-mail contato@mlvale.com.br.
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Amparo possui uma longa ligação com a raça Mangalarga.

O Centro Hípico Hipocampo
foi palco, entre os dias 02 e 04 de setembro, de um movimentado evento, cuja programação reuniu três
aguardadas atrações: a Exposição
Regional do Núcleo Mangalarga de
Amparo (SP), a Etapa de Amparo da
Copa Cobasi Ypê de Marcha e a Etapa de Amparo da Copa Cobasi Ypê
de Função.

Comprovando o entusiasmo
da comunidade mangalarguista com
a retomada das atividades da raça,
após a paralisação do calendário de
exposições por conta da pandemia
de covid-19, o triplo evento amparense reuniu um número significativo de expositores, provenientes não
só de São Paulo e Minas Gerais, mas
também de estados mais afastados
Raphael Felisbino/Carlos Correa.

Copa Cobasi Ypê
de Marcha e Função
esteve entre as
principais atrações
da programação da
tradicional mostra
amparense

Raphael Felisbino/Carlos Correa.

14ª
EXPO
AMPARO

O público acompanhou os julgamentos no Centro Hípico Hipocampo.
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Raphael Felisbino/Carlos Correa.
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em vista tudo que aconteceu. Nós
tínhamos alguma insegurança exatamente por conta da pandemia,
mas conseguimos realizar o evento
graças à união do nosso núcleo e da
Associação.”

Paixão antiga
Também integrante da diretoria do núcleo, o criador e jurado Marcelo Toleto recordou a longa ligação
da raça com a cidade de Amparo. “O
Mangalarga é uma paixão aqui para
a região. Ele foi sempre muito utilizado na lida das fazendas ao longo
da nossa história. Eu mesmo nasci
no meio desse ambiente, então a
gente tem esse gosto pela raça, afinal o cavalo é algo que empolga a
todos.”

dos principais centros de seleção da
raça, como Mato Grosso do Sul, Pará
e Acre.
Essa expressiva presença de
expositores foi, aliás, ressaltada pelo
presidente do Núcleo de Amparo, o
criador Rodrigo Berti. “Nós tivemos
um bom número de animais inscritos para a nossa exposição, mas o
que mais nos surpreendeu e o que
eu considero mais interessante destacar é que nós tivemos 37 expositores diferentes, um número bastante significativo.”
Em depoimento veiculado nas
redes sociais da raça, Berti também
lembrou que a mostra amparense,
que chegou este ano à sua 14ª edição, é referência dentro do circuito
de eventos da ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos

da Raça Mangalarga). “A Exposição
de Amparo é uma mostra tradicional da raça, que acontece há muitos
anos e é conhecida por todos, assim
como o Centro Hípico Hipocampo
onde ela acontece. Este ano, foi um
pouco apertado de tempo, tendo

Já o mangalarguista Caico
Cintra, proprietário do Haras Hipocampo, ressaltou o alto nível da
tropa que passou pela pista de julgamento. “São muitos criadores que
estão aqui hoje, com cavalos que
já foram campeões, inclusive campeões nacionais, além dos próprios
filhos desses cavalos que estão cresRaphael Felisbino/Carlos Correa.

A funcionalidade da raça esteve em destaque no evento amparense.

A criançada também marcou presença no evento.
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Raphael Felisbino/Carlos Correa.
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A mostra de Amparo reúne anualmente a comunidade mangalarguista.

cendo e estão se apresentando hoje,
então realmente a qualidade dessa
exposição está muito elevada.”

Por sua vez, a etapa amparense da Copa de Marcha e Função, que
este ano conta com o patrocínio das
marcas Cobasi e Ypê, por meio da
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
(LPIE), contou com julgamentos de
marcha de alto nível e concorridas
provas na modalidade de maneabilidade. Essas últimas, aliás, tiveram
como destaque a forte adesão da
criançada, com a participação de
muitas delas na disputa da categoria
mirim.

Os organizadores lembram
ainda que a exposição amparense
ganhou este ano uma relevância
extra, por ser a última exposição a
ser realizada antes da 43ª Exposição
Nacional, a mostra máxima da raça
em 2021. “Nós estamos aí na boca
de uma Nacional, assim os criadores
podem já testar seus animais, o que
torna essa mostra ainda mais importante e também reflete na qualidade em pista”, ressalta Marcelo
Toledo. Já Rodrigo Berti destaca que
“está todo mundo já em um ajuste
final, todos na expectativa por esse
grande evento e preparando seus
animais com foco na Nacional”.
Raphael Felisbino/Carlos Correa.

Alta expectativa

Detalhe das medalhas da Copa Cobasi Ypê.
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Também presente ao evento
amparense, o presidente da ABCCRM, Eduardo Rabinovich, lembrou
que o ano começou bem devagar
por causa da pandemia, mas nos
últimos dois meses deu uma engrenada, o que possibilitou que a raça
realizasse algumas boas exposições
com número expressivo de animais.
“Nós estamos bem satisfeitos
com a frequência nesses eventos e
consideramos que eles têm sido um
sucesso. Afinal, a Associação entende que os núcleos são preponde-

rantes para o crescimento da nossa
raça. E todos os núcleos têm realizado boas exposições, uma delas essa
aqui de Amparo, uma exposição
bastante tradicional, bastante forte”,
declarou o dirigente mangalarguista
em entrevista para as redes sociais
da raça.
Rabinovich mostrou ainda
todo o seu entusiasmo para a 43ª
Expo Nacional. “A nossa expectativa para a Nacional é a melhor possível. A gente está super animado,
esperando um número de animais
bastante grande e acreditando que
ela vai ser um grande sucesso. A Família Mangalarga pode esperar por
muitas novidades.”
Para ficar por dentro das atividades do Núcleo de Amparo e
da ABCCRM, acesse o portal www.
cavalomangalarga.com.br ou acompanhe as páginas oficiais da raça no
Facebook e Instagram.
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Mangalarga Business & Consulting.

Por Pedro C. Rebouças

2ª EXPO
DE TATUÍ

A exposição tatuiana vem se destacando no calendário da raça.

Ótima infraestrutura e disputas de altíssimo nível marcaram o evento, que
também contou com o teste de uma nova sistemática de julgamento
O Núcleo Mangalarga do Oeste
Paulista promoveu, no período de
05 a 08 de agosto, a 2ª Exposição Regional de Tatuí (SP). Válida para o
Ranking Mangalarga 2021, a mostra
tatuiana aconteceu nas dependências do Centro Hípico Tatuí (CHT),
servindo assim como uma prévia
para a 43ª Expo Nacional, que acontecerá no mesmo recinto no final de
outubro.
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Presidente do Núcleo do Oeste
Paulista, o criador Rodrigo Pedrosa
Sampaio Novais celebrou o êxito da
exposição regional e destacou o momento de retomada das atividades
da raça após a paralisação que marcou o setor equestre por conta das
medidas sanitárias adotadas para o
combate à covid-19.
“Nós tivemos um total de 172

inscrições e 133 animais aqui em
Tatuí, o que mostra que está havendo uma grande procura por parte
dos criadores para participar de
exposições. Eu acredito que havia
entre os mangalarguistas esse sentimento represado de voltar a levar
os animais para os eventos, tanto
para eles serem expostos como para
mostrar o trabalho que vêm sendo
desenvolvido nos haras ao longo da

Exposições, COPAS & PROVAS
ABCCRM.

temporada”, destacou Novais em depoimento nas redes sociais da raça.
Já o Vice-Presidente de Exposições e Esportes da ABCCRM (Associação Brasileira de Criadores de
Cavalos da Raça Mangalarga), Carlos
Cesar Perez Iembo, ressaltou a relevância da mostra tatuiana dentro do
universo mangalarguista.

A estrutura do centro hípico vem agradando a comunidade mangalarguista.
ABCCRM.

“A Exposição de Tatuí é muito importante para a raça, pois, da
mesma forma que as demais mostras que integram o calendário da
Associação, ela é responsável por
um importante trabalho de fomento
do nosso cavalo. Além disso, com o
número mais baixo de exposições
este ano, por conta da pandemia, ela
ganhou uma relevância ainda maior
no cenário da raça Mangalarga.”

Altíssimo nível
Por sua vez, o diretor técnico da ABCCRM, Alessandro Moreira
Procópio, destacou a qualidade da
tropa que compareceu à mostra promovida pelo Núcleo do Oeste Paulista. “Nós tivemos oportunidade de
observar aqui em Tatuí julgamentos
com altíssimo nível de morfologia e
altíssimo nível de dinâmica, seja no
passo, na marcha ou no galope.”
Procópio explicou ainda que
uma nova sistemática de julgamento esteve em teste no evento. “Foram seis jurados, três na dinâmica e
três na morfologia, sem que houvesse comunicação entre eles, cada um
fez o seu julgamento de forma independente e acredito que o resultado
tenha sido bastante positivo.”
Assim, os julgamentos foram

ABCCRM.

Uma tropa de alto nível participou do evento em Tatuí.

Trio de jurados analisa o desempenho de animal participante.

conduzidos por dois trios de juízes.
O primeiro deles, responsável pela
análise do quesito “Marcha e Dinâmica”, foi formado pelos jurados André
Fleury Azevedo Costa, José Rodolfo

Brandi e Pedro Henrique Bueno de
Camargo. Já o segundo trio, a quem
coube a avaliação do item “Morfologia”, contou com a participação
dos jurados Emerson Luiz Bartoli,
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Rodrigo Novais ressaltou o êxito da mostra tatuiana.

João Miguel da Silva Giurni e Jorge
Eduardo Cavalcante Lucena.

Estrutura elogiada

A infraestrutura encontrada
em Tatuí também foi elogiada pela
criadora Marisa Iorio, do Haras Lagoinha, um dos criatórios participantes da exposição. “Eu já conheço há bastante tempo a estrutura
do Centro Hípico Tatuí e a cada vez
que eu volto é possível ver que ela
está melhor. Por isso, eu considero
esse recinto um dos melhores de
São Paulo, para não dizer o melhor
de São Paulo.”
Além disso, como vem sendo
de praxe nas exposições da raça,
a Exposição de Tatuí contou com
transmissão ao vivo pela internet,
alcançando assim as pessoas que
não puderam comparecer presencialmente e levando as qualidades
da raça para o público em geral.
“Essa pandemia incentivou a
ABCCRM a passar a transmitir todos os eventos que a raça vem ten-

Alessandro Procópio elogiou o altíssimo nível do
julgamento.

do. Então, hoje todo mundo pôde
acompanhar essa exposição de forma virtual pelo YouTube, um ponto
muito positivo para quem está em
casa acompanhar as nossas exposições”, destacou o vice-presidente
Cesar Iembo.
Para obter mais informações
sobre as atividades do Núcleo Mangalarga Oeste Paulista, acompanhe
as redes sociais da ABCCRM ou entre em contato com o whatsapp (11)
98444-4214.
Mangalarga Business & Consulting.

A estrutura do Centro Hípico
Tatuí também foi muito elogiada
pelo diretor técnico da ABCCRM.
“Essa é uma pista coberta, muito
bem iluminada e com um piso que
traz uma vantagem técnica para a
exposição, não só no que diz respeito ao conforto de todos, mas principalmente no aspecto técnico para
a avaliação dos animais. Então isso

melhora a competitividade e é algo
fundamental e muito importante.”

ABCCRM.

ABCCRM.

Exposições, COPAS & PROVAS

A pelagem pampa também marcou presença no evento.
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NRCCRM.

44ª

Por Pedro C. Rebouças

Expointer
Qualidades da
raça estiveram
em destaque na
tradicional feira
agropecuária
riograndense
A Exposição Mangalarga de
Esteio (RS) esteve entre as principais atrações da programação da 44ª
Expointer. Apontada como a maior
feira agropecuária a céu aberto da
América Latina, a tradicional mostra
gaúcha aconteceu este ano entre os
dias 04 e 12 de setembro, nas dependências do Parque de Exposições
Assis Brasil, reunindo um total de
4.057 animais, entre equinos, bovinos, ovinos e caprinos.
Já a exposição mangalarguista, organizada pelo Núcleo Riograndense dos Criadores de Cavalos da
Raça Mangalarga (NRCCRM), com o
apoio da Associação Brasileira de
criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), contou com
uma diversificada programação que
incluiu julgamentos de marcha e
morfologia, disputas sociais e provas funcionais com premiações em
dinheiro.
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As provas sociais tiveram ótima adesão na mostra gaúcha.

Segundo Hugo Anélio Lipp
Farias, vice-presidente do núcleo
riograndense, a exposição regional
foi um sucesso, tendo como ponto
positivo a participação da família
mangalarguista. “O principal destaque do evento ficou por conta das
provas sociais. Foi muito especial
ver a vibração do público e dos participantes ao notarem a participação das mulheres no julgamento feminino, dos patrões demonstrando
suas habilidades na equitação e das
crianças enchendo a pista e abrilhantando ainda mais a exposição,

causando grande interesse no público presente e despertando a atenção
de novos adeptos à nossa raça.”
Hugo Anélio prossegue destacando o empenho dos integrantes
do núcleo para o êxito da programação social do evento. “Este grande
fomento foi desenvolvido, principalmente, por toda a equipe do Rancho
Pé no Estribo, representado pelos
criadores Christian Schmitz e Diego
José Teixeira, que garantiram a participação de um grande número de
seus familiares nas apresentações.”

NRCCRM.
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Uma tropa de qualidade passou pela pista do Parque Assis Brasil.

O dirigente ressalta ainda
que, além dos criadores gaúchos, a
mostra esteiense teve a adesão de
mangalarguistas paranaenses, que
deram um importante apoio para
o sucesso dos julgamentos e provas que integraram a programação.
“O evento deste ano ficou marcado
pela presença de toda a equipe do
Haras VJC e do CT FRE, represenNRCCRM.

A criançada trouxe muita alegria ao evento.

NRCCRM.

tados aqui pelo Vinicius João Curi,
Fernando Antunes dos Santos e Elisandro Rech. Aumentando assim, a
qualidade dos animais em pista.”
Os julgamentos, aliás, contaram com a participação de 42 expoentes do plantel local, expostos
por 13 conceituados criadores da região Sul do Brasil. Para julgá-los, foi
convidado o jurado Jorge Roberto
Pires de Campos, que ficou a cargo
da avaliação tanto do item morfologia como dos quesitos marcha e
dinâmica.
A programação da Exposição
de Esteio contou ainda com a eleição da nova diretoria do Núcleo Riograndense, cuja composição inclui
os seguintes criadores: Christian
Schmitz (Presidente), Hugo Anelio
Lipp Farias (Vice-Presidente), Marceli Andrade Pelegrino (Diretora Se-

As mangalarguistas fizeram bonito na 44ª Expointer.
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cretária), Jean Carlos Ferreira (Diretor Financeiro) e Diego José Teixeira
(Diretor de Fomento).
Infelizmente, por conta dos
cuidados sanitários adotados pela
organização da Expointer, em atendimento às recomendações do governo estadual no combate à pandemia, a tradicional prova cavalo
versus moto não pôde ser realizada
este ano. Afinal, a popular disputa,
protagonizada por exemplares da
raça, poderia causar aglomeração
entre o público. No próximo ano,
entretanto, ela deve estar de volta.

A prova do patrão contou com a adesão dos
criadores.
NRCCRM.

Única feira agropecuária de
grande porte a se realizar no país
em 2021, a Expointer contou com
um público de 66.657 visitantes,

Agora, os criadores riograndenses já preparam suas próximas
atividades e deixam um convite
para a comunidade mangalarguista. “Nós agradecemos a participação de todos os envolvidos nesta
exposição e aproveitamos para
fazer o convite para o primeiro
evento no calendário da nova e
empolgada diretoria. A Fenasul
irá acontecer em maio do próximo ano e pretendemos fazer uma
grande exposição com o primeiro campeonato nacional infantil,
julgamentos, provas de tambor e
baliza, além de disputas com bois,
como laço e team penning”, explica Hugo Anélio.
Para obter mais informações
sobre o NRCCRM, visite o portal
www.nucleomangalargars.com.br.
NRCCRM.

A nova diretoria foi eleita durante o jantar de confraternização.

número controlado pelos organizadores e bastante inferior ao registrado na edição de 2019, que teve
a presença de 416 mil pessoas e foi
a última a acontecer antes da pandemia. Ainda assim, ela registrou o
expressivo faturamento de R$ 1,6
bilhão, mostrando a força do agronegócio na região mais setentrional do Brasil.

Vista geral da pista de julgamento da Exposição de Esteio.
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6ª EXPO JACAREÍ

Evento promovido pelos criadores da maior região
metropolitana do país surpreendeu com elevado número de
inscrições e presença de expositores de diversos estados
Segundo Marcelo Vegas, presidente do núcleo e um dos responsáveis pela organização da mostra
jacareiense, a edição deste ano superou as expectativas. “A exposição
foi um grande sucesso, até mais do
que a gente imaginava. Além dos
criadores de São Paulo, nós recebemos expositores de Goiás, do Acre,
do Espírito Santo, de Minas Gerais e

do Pará. Veio gente do Brasil inteiro”, comemorou o organizador, em
depoimento durante a transmissão
do evento.
Vice-presidente do Núcleo da
Grande São Paulo, a criadora Marisa
Iorio também destacou a satisfação
dos organizadores com a forte adesão da comunidade mangalarguista
à mostra jacareiense.
Mangalarga Business e Consulting/Arquivo.

O Núcleo Mangalarga da Grande São Paulo promoveu, entre os
dias 23 e 25 de julho, a Exposição
Mangalarga de Jacareí (SP). Realizada nas dependências do Agrocentro,
o recinto de exposições do Sindicato Rural de Jacareí, a mostra chegou
este ano à sua sexta edição, novamente com grande adesão da comunidade mangalarguista.

A mostra da Grande São Paulo é hoje referência na raça.
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Retomada com
responsabilidade
A mostra promovida pelo núcleo da área metropolitana da capital paulista foi prestigiada ainda por

Jurados observam exemplar da raça durante o julgamento em Jacareí.

autoridades do município anfitrião,
como o prefeito Izaias Santana e o
vereador Edgard Sasaki, que aproveitaram a visita para conhecer melhor o cavalo Mangalarga e conversar sobre possíveis parcerias com a
raça.
“É muito bom ter essa oportunidade de passar por aqui neste
início de tarde e poder acompanhar
um pouco das atividades da exposição, vendo esses animais lindos”,

comentou o prefeito de Jacareí, durante a visita ao Agrocentro.
Izaias Santana também elogiou os cuidados tomados pelos organizadores da exposição diante do
momento de pandemia vivido pelo
país. “Eu gostaria de parabenizar a
organização, pois esse é um evento
que atende a todos os protocolos sanitários. Essa retomada com responsabilidade e segurança é fundamental neste momento. Então eu queria
Mangalarga Business e Consulting/Arquivo.

Para conduzir os julgamentos na pista do Agrocentro, foram
convidados os jurados Agnaldo
Machado de Andrade, responsável
pela análise dos quesitos Marcha e
Dinâmica, e Emerson Luiz Bartoli,
a quem coube a tarefa de avaliar o
item Morfologia.

Márcio Mitsuishi.

“A princípio nós havíamos
pensado em fazer uma exposição
pequena com 70 animais, mas acabamos sendo presenteados com
uma exposição de 190 animais. Então eu gostaria de agradecer a presença maciça que tivemos aqui em
Jacareí, inclusive com a participação
de vários novos criadores, para nós
isso só engrandece o nosso núcleo”,
ressaltou Marisa Iorio, cujo criatório
está baseado no município anfitrião
do evento.

A funcionalidade merece sempre espaço especial em Jacareí.
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Márcio Mitsuishi.

dar os parabéns a todos e dizer que
a prefeitura estará sempre à disposição naquilo que ela puder colaborar
com eventos como esse que elevam
o nome da nossa cidade e geram
renda para a nossa população.”
A disposição de receber mais
eventos da Mangalarga foi mostrada também pelo vereador Edgard
Sasaki. “A cidade de Jacareí e o
Sindicato Rural estão de portas
abertas para a raça, em especial
para eventos como esse, tão ligado
à parte rural do nosso município.”

Canal ABCCRM..

Marcelo Vegas com o prefeito Izaias Santana, o vereador Edgard Sasaki e a criadora Marisa Iorio.

Vista geral da pista de julgamento da 6ª Expo Jacareí.
Márcio Mitsuishi.

Em depoimento que marcou
o encerramento da programação,
Marisa Iorio reforçou a gratidão
da diretoria do Núcleo da Grande
São Paulo. “Muito obrigado a todos
que nos apoiaram, aos expositores, às autoridades e aos nossos
patrocinadores. No ano que vem
viremos com força total para fazer esse evento ainda maior. E, se
tudo correr bem, estaremos todos
juntos novamente para uma exposição ainda melhor, já com a volta do público e sem problemas de
pandemia. Um abraço a todos e
até breve.”

Integrantes do Núcleo da Grande SP e autoridades municipais na Expo Jacareí.
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Para conferir os resultados
completos da Exposição Mangalarga de Jacareí, visite o portal
www.cavalomangalarga.com.br.
Já para obter mais informações
sobre as atividades do Núcleo
Mangalarga da Grande São Paulo, escreva para marcelovegas@
terra.com.br ou visite a página
oficial da entidade no Facebook:
www.facebook.com/mangalargasp/.

Panorama MANGALARGA

Por Pedro C. Rebouças
Luís F. Sianga.

CURSO

Profissionalizante

Participantes acompanham a parte teórica do curso.

Evento proporcionou informações importantes sobre técnicas
de equitação para quem pretende atuar de forma profissional
dentro da raça
O Haras Corumbau, localizado no município paulista de Itu, foi
palco do 1º Curso Profissionalizante
da ABCCRM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga). Realizado no dia 17 de
julho, com o patrocínio do criatório
anfitrião, o evento foi comandado
pelo conceituado cavaleiro Guilherme Cardeal, profissional com longa
trajetória na raça e responsável pela
apresentação de diversos Grandes
Campeões Nacionais.
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A programação do curso, que
contou com uma parte teórica e outra prática, focando principalmente
na apresentação de técnicas de equitação voltadas à raça Mangalarga, se
estendeu por todo o dia, com uma
breve pausa para o almoço. No total, 30 apaixonados pela raça, entre
criadores, usuários e treinadores iniciantes, participaram do curso, cuja
idealização partiu do Diretor Adjunto de Planejamento Estratégico
da ABCCRM, Luís Fernando Sianga,
contando ainda com o suporte do

jurado e técnico Benedito Carlos da
Silva.
Segundo Guilherme Cardeal,
o evento foi um sucesso, alcançando
os objetivos propostos. “Correu tudo
bem no curso, com tudo acontecendo dentro das expectativas. Além
disso, tivemos uma adesão muito
grande dos mangalaguistas, com as
inscrições se encerrando em apenas vinte minutos. Mas o que mais
chamou minha atenção foi a quantidade de novos criadores presentes

: Guilherme Cardeal dá explicações sobre arreios e embocaduras.
Luís F. Sianga.

Guilherme Cardeal e Marcelo Barbará receberam os mangalarguistas em Itu.

Luís F. Sianga.

Luís F. Sianga.
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O curso mostrou o dia a dia de trabalho do premiado haras.

Guilherme contou também,
durante entrevista ao programa
Prosa Mangalarga, que procurou
ministrar as aulas de uma maneira
simples, que permitisse uma boa
compreensão por parte dos participantes dentro da limitação de tempo do curso. “Assim que eu recebi
esse convite do Sianga, eu pensei
em montar um cronograma, mas
dois dias antes do curso eu cheguei
à conclusão de que, diante da minha
experiência de vinte anos de Mangalarga, seria mais proveitoso simplificar e expressar o que eu realizo no

dia a dia para que todos entendessem, porque a equitação tem alguns
pontos que são um pouco difíceis
para quem não tem tanta vivência. No fim, foi uma decisão muito
acertada, pois, pelo retorno que eu
recebi, foi possível ver que as pessoas conseguiram pegar bastante
informação e ficaram impressionadas com as questões relacionadas à
equitação.”

tem que ser muito bem feito. Não
podemos fazer um negócio mais ou
menos, então a minha participação
foi na cobrança, no bom sentido de
que tudo fosse muito bem feito, pois
Luís F. Sianga.

ao curso, pessoas apaixonadas pela
raça que eu ainda não conhecia.
Acho que isso mostra que essa iniciativa deu espaço para pessoas que
ainda não estão nas exposições e
competições.”

Recepção esmerada
Por sua vez, o criador Marcelo Barbará, titular do Haras Corumbau, explicou que sua participação
no curso foi a de garantir todo o
conforto para os participantes e se
certificar de que tudo iria correr
bem. “Nós temos combinado aqui
no haras que tudo que a gente faz

Participante se prepara para participar da parte
prática do curso.
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Luís F. Sianga.
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garantindo assim um ambiente seguro para todos.”

nós temos que receber bem as pessoas que nos visitam. Então acho
que essa foi minha participação, já
a parte técnica esteve 100% com o
Guilherme, um cara extraordinário
que conhece profundamente da raça
e está conosco já há muitos anos.”

O anfitrião também elogiou
a iniciativa da ABCCRM e destacou
sua importância dentro do universo
profissional da raça. “A formação do
indivíduo é importante em todas
as áreas de atuação. A pessoa que
para de estudar acaba regredindo,
então a busca do conhecimento vale
para todos nós em qualquer fase das
nossas vidas e em qualquer área.
Formação profissional é algo que a
gente tem que buscar sempre. Assim, realizando cursos como esse,
é possível levar relevantes informações a pessoas que têm interesse em
progredir profissionalmente, elas
podem dessa maneira absorver esse
conhecimento e futuramente devolver todo esse investimento.”

Barbará explicou ainda os
cuidados que foram tomados para
a realização do evento em um momento em que ainda se convive com
as restrições impostas pela ameaça
da covid-19. “Nós estamos no meio
de uma pandemia, algo com que
não se pode brincar. Assim, a gente
trouxe uma equipe médica com cinco enfermeiras e testamos todas as
pessoas antes de entrarem no haras,

Já Guilherme Cardeal destacou a importância da iniciativa,
uma vez que é possível identificar
uma carência de cursos de formação de mão de obra não só para os
pequenos e médios criadores, mas
também para os grandes criatórios.
“Nós aqui no haras temos muita
procura de pessoas querendo passar
alguns dias acompanhando o nosso
trabalho ou mesmo querendo saber

Os participantes foram recepcionados
com toda a atenção.
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se a gente realiza cursos, então através disso dá para a gente ver que
há uma carência por esse tipo de
evento. E com certeza todos sairão
ganhando se a qualidade dessa mão
de obra se aprimorar. Os criatórios
menores, por exemplo, passarão a
ter a mesma chance de competição
dos criatórios maiores, desde é claro
que também contem com bons animais.”
Para ficar por dentro dos cursos e eventos promovidos pela ABCCRM, acompanhe as páginas oficiais
da entidade no Facebook e no Instagram ou acesse o portal www.cavalomangalarga.com.br.
Luís F. Sianga.

Luís F. Sianga.

Participantes e instrutores tiveram um dia muito produtivo.

Uma equipe médica testou todos os presentes
ao evento.
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Por Pedro C. Rebouças
FIGC.

Um MANGALARGUISTA

NA “AZZURRA”

Campeão europeu com a seleção
italiana, o zagueiro Rafael Tolói é um
grande apaixonado pelo Cavalo de
Sela Brasileiro
A Família Mangalarga tem
agora um representante na “Azzurra”, a celebrada seleção italiana
de futebol, dona de quatro títulos
mundiais do esporte mais popular
do planeta. Afinal, após ganhar a
cidadania italiana no início do ano,
o zagueiro brasileiro Rafael Tolói,
um grande apaixonado pelo cavalo de sela brasileiro, foi convocado
pelo técnico Roberto Mancini para
defender o selecionado do país nas
eliminatórias para a Copa do Mundo
e também na Eurocopa, torneio em
que a equipe sagrou-se campeã.
Revelado pelo Goiás, time que
defendeu com sucesso de 2009 a
2012, Tolói teve também uma bem-
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FIGC.

Tolói estreou pela Azzurra na vitória diante da seleção lituana.

-sucedida passagem pelo São Paulo,
onde conquistou o título da Copa
Sul-Americana e atraiu o interesse
do mercado internacional, sendo
emprestado para o Roma.
Em 2015, foi contratado pelo
Atalanta, de Bérgamo, equipe em
que se tornou ídolo e pela qual ostenta mais de duzentas partidas. O
bom desempenho em campo fez
com que ganhasse a atenção tanto
da mídia como da comissão técnica
da seleção italiana, o que o levou a
ser convocado apenas um mês após
a FIFA aceitar sua naturalização. A
partida de estreia do ítalo-brasileiro
na equipe titular da Azzurra também aconteceu de forma rápida, no

O zagueiro ítalo-brasileiro concede entrevista
na seleção da Itália.

dia 31 de março, com vitória sobre a
Lituânia pelo placar de 2 a 0.
Segundo o jogador, que também já atuou nas categorias de base
da seleção brasileira, é uma sensação incrível poder defender a Azzurra. “Tem sido a realização de um sonho e estou muito feliz de ter essa

Panorama MANGALARGA

Paixão por
cavalgadas

Já durante a 42ª Exposição
Nacional, realizada em novembro
do ano passado, o futebolista esteve entre os investidores do leilão
virtual Gran Reserva Especial, uma
das atrações da programação do
principal evento da raça, no qual
adquiriu um dos lotes mais valorizados da noite, a matriz alazã Pádova do Vassoural (T.E.).

Acervo pessoal.

Na ocasião, Rafael Tolói explicou ainda que sua ligação com
os equinos vem desde a infância,
vivida em uma cidade pequena do
interior, e que diversos fatores o
levaram a se apaixonar pela raça e
a adquirir seus primeiros animais.
“As qualidades do Mangalarga são
tantas, mas o grande diferencial no
meu modo de ver é realmente seu
andamento, sua marcha. Meu primeiro Mangalarga foi a Ultra do EFI.
Tenho um carinho especial por ela,
por ser a primeira, mas também
por toda sua beleza e docilidade.
Trata-se de um animal fantástico
que me faz sentir orgulho por tê-la
adquirido! Além disso, recentemente adquiri mais dois exemplares da
raça, Amore Três Rios e Itapeva
Três Rios.”

Tolói e a filha adoram a convivência
com os cavalos da raça.

O consagrado defensor destaca ainda que as cavalgadas e a lida
na fazenda são as atividades preferidas da família com seus Mangalargas, mas outras atividades também
estão nos planos do mangalarguista.
“Por estar longe e concentrado no
futebol, fica difícil participar de provas funcionais e copas de marcha,
mas não que isso não seja um de
meus objetivos para o futuro”, explica Toloi, que costuma curtir seus
animais junto com a família nos períodos de férias do futebol italiano.

Acervo pessoal.

Em entrevista para a Revista
Mangalarga, na edição de setembro
de 2017, Tolói contou que é apaixonado por cavalgadas e pelo cavalo
Mangalarga, mantendo seus animais
no sítio da família no interior do
Mato Grosso. “Ali moram meus pais,
temos nossa propriedade e criamos
nossos cavalos, além de outros animais. Hoje, eu ainda tenho poucos
cavalos. Afinal, morando fora do
Brasil e sem poder estar sempre
presente, fica difícil. Espero um dia
ter um bom plantel e ter meu haras, mas no momento estou criando
poucos animais apenas por amor e
também para não dar muito trabalho para o meu pai, que também é
apaixonado por cavalos e cuida de

todos com muito amor!”

FIGC.

oportunidade em defender a seleção
italiana. Trabalhei muito para alcançar esse objetivo de ser convocado.
Acho que a convocação é um reconhecimento do que eu tenho feito
nas últimas temporadas pela Atalanta e fico grato por todos que me ajudaram de alguma forma”, afirmou
Tolói, por meio de sua assessoria, ao
portal Globo Esporte.

Rafael Tolói monta um de seus animais na propriedade da família.

Rafael Tolói, o primeiro à esquerda, celebra o título da Eurocopa.
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RICHARD RASMUSSEN

Richard Rasmussen.

Por Pedro C. Rebouças

Programa comandado
pelo famoso biólogo
apresentou as
qualidades da raça
Mangalarga ao público
do YouTube

Richard Rasmussen interage com exemplar da raça.

Para conhecer melhor a raça,
Richard visitou o Haras do Samuca, comandado pelo criador Samuel
Marangoni e localizado no município paulista de Araçoiaba da Serra.
Durante a visita, o apresentador
conversou com o anfitrião sobre as
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características, as pelagens e a marcha típica da raça.
Na abertura do programa, Richard contou que nutre uma gran-

de paixão pelos equinos. “Eu sou
o cara dos animais selvagens mas
eu também amo cavalos. Afinal, eu
cresci montado em cavalos, acho
que por isso eu os considero aniRichard Rasmussen.

O canal do apresentador Richard Rasmussen no YouTube preparou um programa especial sobre
o cavalo Mangalarga para a série
“Guia de raças grandes”. A atração
foi disponibilizada na popular plataforma de vídeos da internet na
sexta-feira 10 de setembro e em
apenas cinco dias já contava com
117 mil visualizações e 13 mil curtidas.

Richard Rasmussen conversa com o criador Samuel Marangoni.

Haras do Samuca.

Panorama MANGALARGA
mais tão incríveis. E, agora, atendendo a muitos pedidos, decidi
falar e conhecer melhor esse fantástico equino que é o Mangalarga,
o Cavalo de Sela Brasileiro.”

Prazer de montar

Haras do Samuca.

Richard monta animal da raça sob o olhar de Samuel Marangoni.

Haras do Samuca.

O apresentador recebeu o carinho de toda a família Marangoni.

A equipe do haras deu todo o suporte para o apresentador.

O apresentador, que ficou famoso ao apresentar programas sobre
a vida selvagem em emissoras como
Record, SBT e Band, também fez
questão de montar um dos animais
do haras, justamente para conferir a
aptidão de sela e a marcha da raça.
Após apear da montaria, Richard não escondeu a satisfação
com a experiência. “É realmente
uma delícia de cavalgar, algo fino
mesmo, que proporciona ao cavaleiro o prazer de montar a cavalo”,
afirmou com um sorriso no rosto.
Por sua vez, o mangalarguista
Samuel Marangoni destacou que a
experiência foi muito positiva. “Foi
uma honra receber o Richard em nosso haras e mostrar-lhe as qualidades
do nosso querido Mangalarga. Creio
que essa produção de conteúdos que
visam informar e acrescentar conhecimento aos internautas é de grande
importância para a nossa raça. Através destes canais de comunicação,
que interagem com os seguidores e
visam agregar novos interessados,
é possível despertar em muitas pessoas o interesse de conhecer mais a
fundo o nosso cavalo.”
Para assistir o vídeo do programa, basta acessar a seção “Guia
de raças grandes” no canal do Richard Rasmussen no YouTube, que
conta atualmente com 4,89 milhões
de seguidores.
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Por Pedro C. Rebouças

Márcio Mitsuishi.

Publicação CIENTÍFICA

O estudo utilizou as informações de 206.428 equinos da raça Mangalarga.

Estudo sobre a raça foi publicado na tradicional revista
acadêmica Ciência Rural
O acordo de cooperação técnico-científica entre a Associação
Brasileira dos Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga (ABCCRM) e a
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), realizado através do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal e Pastagem
(PPGCAP), sob a coordenação dos
Professores Doutores Jorge Eduardo
Cavalcante Lucena e Juliano Martins
Santiago, teve recentemente seu primeiro trabalho de pesquisa publicado em revista científica.
Fruto da dissertação de mestrado defendida pela mestranda Juliete Amanda Theodora de Almeida,
o artigo científico “Análise temporal
de parâmetros demográficos e biométricos da raça Mangalarga” foi
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publicado na revista Ciência Rural,
respeitado periódico científico publicado pela Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), que tem como
objetivo publicar material voltado à
área de Ciências Agrárias.

artigos científicos.

Segundo o Professor Jorge Lucena, esse primeiro artigo resultante
da parceria com a ABCCRM mostra
uma visão estatística dos livros de
registro da Mangalarga, desde sua
fundação até hoje.

De acordo com o resumo do
artigo, responsável por fazer a introdução da publicação na revista científica, a pesquisa teve como objetivo
analisar as alterações demográficas e
biométricas dos animais registrados
da raça Mangalarga, ao longo das décadas. Foram utilizadas informações
de 206.428 equinos Mangalarga, extraídas do sistema de registro genealógico da ABCCRM.

Lucena destaca ainda que a
publicação representa um passo importante para o autoconhecimento
da raça, enriquecendo o material de
estudo da Mangalarga, que, diferentemente de outras raças nacionais já
bastante estudadas, ainda carece de
mais estudos e um número maior de

Alterações
demográficas e
biométricas

Dos animais nascidos entre
1930 e 2018, foram consideradas informações referentes ao sexo, data de
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Utilizando a medida de altura
à cernelha e os perímetros torácico
e de canela foram calculados cinco
índices morfométricos. Os resultados foram submetidos à análise de
variância, utilizando delineamento
inteiramente ao acaso em esquema
de parcelas subdivididas, sendo as
parcelas compostas pelos sexos e as
subparcelas constituídas pelas décadas de seleção.
Ainda segundo o resumo do
estudo, entre 1930 e 1990 houve aumento progressivo na emissão de registros genealógicos, com destaque
para as décadas de 70 e 80, quando se

registrou maior taxa de crescimento
do rebanho. Em 2018 identificou-se
criatórios da raça Mangalarga em 23
estados brasileiros, sendo o Estado
de São Paulo detentor do maior rebanho, seguido de Minas Gerais e Bahia.
Entre 1970 e 2018 registrou-se
aumento na altura à cernelha das fêmeas, garanhões e machos castrados,
que se tornaram 5,1 cm, 3,1 cm e 2,1
cm mais altos, respectivamente. Enquanto o perímetro torácico dos garanhões aumentou 3,3 cm, o perímetro
de canela das fêmeas reduziu 0,34 cm.
Concluiu-se que a raça Mangalarga está distribuída por todo o Brasil, com destaque para a região sudeste. Independente do sexo, a seleção
aplicada à raça tornou os equinos
Mangalarga mais altos. Além disso,

Márcio Mitsuishi.

nascimento, pelagem, localização do
criatório, pontuação obtida no ato do
registro genealógico e três medidas
corporais dos equinos.

O artigo foi baseado na dissertação de mestrado da
mestranda Juliete Amanda Theodora de Almeida.

os garanhões ficaram mais pesados
e com maior perímetro torácico e as
fêmeas tornaram-se hipométricas.
A íntegra do estudo pode ser
lida no portal da revista Ciência Rural: www.ufsm.br/ccr/revista.
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João Gabriel.
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VALE do

PARAÍBA

Dono de uma rica trajetória, marcada
por um intenso trabalho em prol
da raça, o núcleo vale-paraibano vem
enfrentando com criatividade e muita
união os desafios impostos
pela pandemia
A região vem se destacando na realização de exposições.

Com uma trajetória de mais
de três décadas, o Núcleo Mangalarga Vale do Paraíba está entre os mais
tradicionais da raça, tendo construído uma história marcada pelo espírito pioneiro de seus integrantes e
pela cultura de pé no estribo cultivada por seus associados.
As cavalgadas, afinal, sempre foram uma grande paixão dos
criadores da região, assim como as
provas de enduro, as copas de andamento e as provas funcionais. Para
os criadores do Vale, estar sobre o
lombo de seus animais sempre foi
a melhor forma de conferir a qualidade da tropa, analisando o temperamento, a marcha, a comodidade,
o equilíbrio e a progressão de cada
um deles.
Os mangalarguistas da região
também sempre cultivaram os bons
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momentos de confraternização. Fosse durante a FAPIJA, que por muitos
anos foi a principal feira agropecuária do Vale do Paraíba, fosse durante a EXPOVAMA, outra importante
mostra promovida pelo núcleo, ou
ainda na antiga sede localizada no
centro de Jacareí (SP), onde o então presidente Malek Assad reunia
os amigos criadores em agradáveis
churrascos.
A história do Núcleo do Vale
é feita ainda de muito trabalho em
prol do Cavalo de Sela Brasileiro.
Afinal, os criadores da região deram um fundamental apoio para a
expansão da raça, inclusive fora de
seus limites territoriais, promovendo e fomentando a Mangalarga até
mesmo em outros estados, como
Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Núcleo, além disso, promoveu ao longo dos anos exposições nos mais

diferentes pontos do Vale, como as
cidades paulistas de Arujá, Santa
Isabel, Taubaté, Pindamonhangaba,
Guaratinguetá, Paraibuna, Campos
do Jordão, São Bento do Sapucaí e
outras mais.

Posição de
destaque
Nos anos mais recentes, a representação regional vale-paraibana
vem se destacando entre as mais
ativas da raça, tendo inclusive sediado a Expo Estadual de 2021 e as Expos Brasileiras de 2017 e 2019. Além
disso, tanto nesta temporada como
na passada, o núcleo foi o responsável pela retomada das atividades da
raça, com a realização da Expo Vale
após os longos períodos de paralisação do calendário de exposições que
marcaram os primeiros semestres

Panorama MANGALARGA

De acordo com Felipe Angelin,
presidente da entidade, a pandemia
trouxe muitos desafios ao núcleo.
“Desde o início de 2020, nós tivemos que tomar uma série de medidas, como diminuir o número de
eventos e alterar datas para nos adequarmos ao momento crítico que
vivemos. Mesmo assim, com muito
cuidado e seguindo todas as regras,
realizamos duas exposições no ano
passado e voltamos a realizar outras
duas em 2021”, destaca o dirigente.
Também integrante da diretoria do núcleo, a criadora Marisa Iorio
destaca, por sua vez, que os mangalarguistas da região têm buscado
encontrar alternativas para enfrentar o atual momento. “Nós temos
procurado nos adequar ao atual cenário de pandemia. Assim, já foram
realizadas ‘lives’, leilões virtuais,
pequenos encontros para a troca
de informações e exposições sem a
presença de público e seguindo os
protocolos de segurança. Todos esses eventos foram bem-sucedidos,
conseguindo atingir os objetivos a

que se propunham. Assim, posso
até dizer que essas ações têm colocado o nosso grupo em destaque no
cenário dos núcleos na atual conjuntura da raça Mangalarga.”
Para Felipe Angelin, a pandemia torna difícil uma análise precisa do atual momento do cavalo
Mangalarga, que vinha em uma fase
de crescimento na região até 2019.
“Neste período conturbado, com paralisação de eventos e medidas de
isolamento social, fica difícil fazer
uma avaliação não só da situação
da raça, mas de todo o segmento
equestre no Vale do Paraíba. O que
podemos dizer é que temos criadores que vêm trabalhando de forma
muito unida em prol do desenvolvimento da raça. Trata-se de um grupo muito ativo, que fomenta, investe e divulga nosso cavalo, não só na
região mas a nível nacional. Assim,
creio que temos boas perspectivas
para quando a hora da retomada das
atividades chegar.”
Marisa Iorio lembra ainda que
o Vale do Paraíba está bem representado na atual diretoria da Associação Brasileira de Criadores de

Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM). “A nova gestão da entidade,
que tomou posse em janeiro deste
ano, conta com vários criadores da
região entre o seus diretores. Isso,
além de mostrar a relevância do
nosso núcleo, deixa claro que estamos em sintonia com a ABCCRM,
atuando de forma conjunta para o
crescimento da nossa raça.”

Pioneirismo e
ousadia
O legado do núcleo vale-paraibano se estende ainda a outras áreas
da seleção do cavalo Mangalarga. Os
criadores da região foram, por exemplo, sempre grandes defensores do
andamento. Por muitos anos, reivindicaram junto à ABCCRM a valorização desta importante característica
da raça e realizaram provas extra-oficiais voltadas especialmente para
este quesito. Esse árduo trabalho
sensibilizou os dirigentes da Associação, resultando em uma maior valorização da Marcha nos julgamentos
da raça, inclusive com a introdução,
em 1990, do Campeonato de Marcha
dentro dos Campeonatos e, posteNúcleo Vale do Paraíba.

desses dois anos por conta da pandemia de covid-19.

Integrantes do núcleo durante encontro realizado em 2018.

Out. 2021 | Revista Mangalarga

59

Panorama MANGALARGA
riormente, com a criação da Copa
de Marcha, acontecimentos que, por
sua vez, vêm proporcionando um
expressivo aprimoramento desta essencial qualidade do Cavalo de Sela
Brasileiro.
O Núcleo Vale do Paraíba,
além disso, foi um dos primeiros a
despertar para a importância das
pelagens diferenciadas, dando dessa
maneira uma inquestionável colaboração para o resgate de antigas linhagens da raça e para a abertura de
um vigoroso mercado, responsável
por trazer todos os anos um significativo número de novos criadores e
usuários para o convívio com o cavalo Mangalarga.
O pioneirismo dos mangalarguistas da região pode ser notado
ainda em outras importantes iniciativas, como o estudo científico da

marcha por meio do Analoc, pesquisa iniciada pelo núcleo em conjunto com o professor Adalto Toledo e responsável por abrir um novo
campo de conhecimento a respeito
desta que é a principal característica
do Mangalarga. Esse relevante trabalho, aliás, confirmou a característica
do andamento marchado da raça e
abriu as portas para a participação
do Mangalarga na Abrecam (Associação Brasileira dos Exportadores do
Cavalo de Marcha) e no atual estudo
de cinemática promovido pelo doutor Alessandro Moreira Procópio.
Além disso tudo, muitos
Grandes Campeões Nacionais e
Brasileiros foram apresentados às
pistas mangalarguistas pelos criatórios localizados nos municípios
deste pujante vale formado ao longo do rio Paraíba do Sul. A região é
ainda a casa de importantes repro-

dutores e matrizes, uma vez que
os integrantes do núcleo sempre
foram dedicados selecionadores,
dispostos a realizar grandes investimentos para aprimorar a genética
de seus plantéis.
Vale destacar, por fim, que,
no decorrer dessas três décadas, os
leilões também têm estado sempre
presentes no calendário do núcleo,
movimentando o mercado da raça,
atraindo novos criadores e compartilhando a diferenciada genética da
tropa Mangalarga do Vale do Paraíba,
incluindo leilões de elite que atraem
criadores de todo País à região.
Para mais informações sobre
as atividades do núcleo, escreva
para o e-mail contato@mlvale.com.
br ou acesse a página Mangalarga
Vale do Paraíba no Facebook.

Raid Mangalarga no Terra Viva
O Jornal Terraviva, principal
telejornal do canal Terraviva, exibiu
no fim de março uma série especial
de cinco reportagens para relembrar
a primeira edição do Raid Mangalarga. O material, exibido originalmente
em 1999, foi escolhido para marcar
também a estreia do jornalista Márcio Campos à frente da atração.
Afinal, ainda como um jovem
repórter que iniciava sua carreira na
televisão, Campos foi o profissional
encarregado de realizar a cobertura
da primeira edição do Raid, ao lado
do repórter cinematográfico Peter
Gable e do então auxiliar técnico
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Anísio Barros. O resultado foi um
importante registro, mostrando um
gênero de cavalgada que se tornaria
uma grande paixão entre os mangalarguistas.
Realizado em julho de 1999,
com a participação de sessenta cavaleiros e amazonas, o primeiro Raid
percorreu um trajeto de 478 quilômetros em doze dias, refazendo o
percurso da histórica viagem feita
pelo pioneiro da raça Francisco Antônio Junqueira, que, em 1812, migrou
de Minas Gerais para o Nordeste Paulista, indo da Fazenda Favacho, em
Cruzília (MG), até a região onde viria

a se formar a Fazenda Invernada, no
atual município de Orlândia (SP).
A partir desse primeiro evento,
vieram 19 temporadas do Circuito
Histórico de Raid Equestre, responsáveis pela realização de um total de 42
Raids, promovidos pela Horse Trail
Eventos, do saudoso Eduardo Leite
Cintra (Pipa).Crédito: Terra Viva.

O apresentador também conversou com o presidente
Eduardo Rabinovich.
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UNIDA

Raça Mangalarga será
representada pelo
ex-presidente Luis Augusto
Opice no Conselho de
Administração do IBEqui
Mangalarga Business & Consulting.

Equideocultura

Por Equipe MANGALARGA

A entidade irá realizar um novo estudo sobre o setor equestre.

Em meados de agosto de
2020, diversas associações equestres
se uniram para elaborar um protocolo sanitário unificado, visando a
realização de provas e exposições
de diferentes modalidades e raças
pelo Brasil. A ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga) teve papel de
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destaque na ocasião, apoiando esse
movimento de união em prol do
segmento.
Assim, a iniciativa deu certo e
logo mostrou que esta ligação seria
fundamental para evidenciar o potencial econômico da equideocultura no país, como grande gerador de
empregos que é.

Nascia, dessa forma, o Instituto Brasileiro de Equideocultura
(IBEqui), em um contexto de incertezas relacionadas à pandemia de
covid-19 e atendendo a um pleito
antigo de diversas entidades da cadeia produtiva do cavalo no país.
Como decorrência dessa iniciativa, o Instituto elegeu em vota-

Panorama MANGALARGA

Dentre a composição eleita,
Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
foi, por unanimidade, designado como o primeiro presidente do
Conselho de Administração do Instituto. A diretoria é composta por representantes das entidades de raça,
modalidades, profissionais e correlatas que integram o Instituto.

Novo Conselho
O Conselho de Administração
da entidade será composto neste biênio por Antonio Galvão dos Santos
Junior (ABCCMM – Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador), Camilla Menezes
(ABCCC - Associação Brasileira de
Criadores do Cavalo Crioulo), Carlos
Eduardo Pedrosa Auricchio (ABQM Associação Brasileira de Criadores de
Cavalo Quarto de Milha), Francisco
Emilio Costa de Moura (ANCR - Associação Nacional Cavalo de Rédeas),
Ismael Gonçalves da Silva (ABPSL
– Associação Brasileira de Criadores

O IBEqui tem estabelecido contato com importantes entidades do setor.

do Cavalo Puro Sangue Lusitano),
Jerônimo Luiz Muzetti (CNAR - Confederação Nacional de Rodeio), Luis
Augusto de Camargo Opice (ABCCRM
– Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga),
Nilson Genovesi (SNLR – Sindicato
Nacional Leiloeiros Rurais), Paulo
Gustavo A. Lima de Moura (ABVAQ Associação Brasileira de Vaquejada),
Ricardo Amadeu Sassi (SRB - Sociedade Rural Brasileira) e Rui Carlos
Vincenzi (ABRAVEQ – Associação
Brasileira dos Médicos Veterinários
de Equídeos).
Já o Conselho Fiscal será integrado por Gabriel Khoury (ABCCH
- Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo), Sérgio
Serra Thomé Filho (ABCPaint – Associação Brasileira de Criadores de
Cavalos da Raça Paint), Flávia Dias
Cajé (ANTT - Associação Nacional
Três Tambores), Mayra Frederico
(ABCPCC - Associação Brasileira de
Criadores e Proprietários do Cavalo
de Corrida) e Najla Sobral Wanderley Prates (Associação REDE PNSE
- Programa Nacional de Sanidade
Equídea).
O novo Presidente do Conse-

lho do IBEqui defende uma cadeia
produtiva uníssona: “Nossa bandeira é o cavalo e, juntos, podemos
mostrar a real importância que temos na economia brasileira, nas
articulações de políticas públicas e
trazer mais segurança jurídica para
desenvolvermos nossas atividades”.
Auricchio destaca ainda que o
IBEqui pode ser a forma mais adequada de avanço da equideocultura nacional. “Acredito, de verdade,
que esse grupo pode transformar a
forma como se vem trabalhando a
equideocultura no Brasil sob diversos aspectos, não só de sanidade,
mas olhando também para o mercado e, acima de tudo, para os esportes equestres.”
Márcio Mitsuishi.

Antes mesmo da criação e formalização do Instituto, entre agosto e novembro de 2020, o IBEqui já
vislumbrava atuação em cinco pilares: Assuntos Regulatórios; Cultura
e Ações Sociais; Sanidade Animal;
Segurança Jurídica e Bem-Estar Animal e Esportes Equestres. Sua missão é unir e fortalecer todos os elos
da cadeia produtiva brasileira, por
meio de diferentes atividades e iniciativas, a partir da fundamentação
em estudos técnicos.

ABQM/Ibequi.

ção histórica para o setor, realizada
no dia 15 de fevereiro, os membros
de sua primeira Diretoria e seu Conselho de Administração e Fiscal para
o biênio 2021-2022.

Conselho de Administração do IBEqui terá a
participação de Luis Opice.
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Território CAVALGADA

Por Pedro C. Rebouças
Núcleo do Pará.

CAVALGADA

DA FAZENDA SAGRA
Os mangalarguistas puderam estreitar seus laços de amizade durante a cavalgada.

Passeio
proporcionou aos
criadores paraenses
a oportunidade
de curtir a linda
natureza amazônica
cavalgando em
exemplares da raça
Mangalarga
A Cavalgada do Núcleo do
Pará movimentou a comunidade
mangalarguista da região Norte do
país no sábado 26 de junho. Realizada nas dependências da Fazenda
Sagra, dentro do Complexo Agropecuário Sagra RTG, no município de
Ipixuna (PA), a atividade reuniu novos e antigos criadores da raça em
um gostoso dia de confraternização,
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integração com a natureza e convívio com o Cavalo de Sela Brasileiro.
Segundo Edmar Rocha Junior,
diretor da representação regional
paraense, a comitiva foi integrada
por onze conjuntos, todos compostos por criadores, em sua maioria
associados, montados em animais
registrados na ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga).
Ainda de acordo com o dirigente do núcleo, a programação do
dia teve início com um saboroso
café da manhã. “Em seguida, nos
unimos em oração pedindo a Deus
que nos protegesse no decorrer de
todo o percurso, cujo trajeto de aproximadamente vinte quilômetros
nos proporcionou a oportunidade
de curtir a sela do nosso cavalo e a
linda vista da vegetação amazônica
em sua temporada de verão.”

Caminhos da
criação
Ao longo do passeio, os mangalarguistas atravessaram pontes,
rios e igarapés, além de terem feito
uma parada para reabastecimento
às margens de um igarapé dentro da
fazenda. Nessa oportunidade, o grupo aproveitou para conversar sobre
o futuro da raça no Estado, os caminhos da criação e a maneira adequada para se focar nas qualidades
do cavalo Mangalarga, sobretudo no
que diz respeito à marcha.
Após percorrer as belas paisagens amazônicas de Ipixuna, o
grupo encerrou a cavalgada com
um almoço em família. “Graças a
Deus chegamos todos bem e muito satisfeitos com a sela do nosso
cavalo. Foi um dia regado a muito
aprendizado, bate papo e diversão

montado no cavalo que amamos e
respeitamos enquanto criadores”,
comemorou Rocha Junior.
Entre os conjuntos participantes da cavalgada da Fazenda Sagra,
estavam os seguintes conjuntos:
Edmar Rocha Jr. e Jubileu do Vassoural, Renato Giordano e Império
NDM, Almir Campos e Dobradence
OBC, Charlston Betzel e Abigail Paidegua, Sebastião Neto e Jasmine do
AACM, Antonio Almeida e Gaúcho
de Chuí, Duque Estrada e Açucena
RB, Hinton Bentes e Tel Singapura
da SLG, Luciano Bassalo e Tel Romana da SLG, Sergio Proença e Maestro
OBC e ainda Luis Rufino e Cotonete
da Sagra.

Momento
de retomada

Norte, o Núcleo do Pará vem passando por um importante momento de
retomada. “Nós iniciamos, ou melhor, retomamos o trabalho de fortalecimento da raça aqui no Estado há
pouco mais de cinco anos e desde
então estamos crescendo ano após
ano, com sustentabilidade e bons resultados tanto em exposições como
na qualidade do plantel na nossa região”, explica Rocha Junior.
O diretor do núcleo paraense
prossegue em sua avaliação do atual
momento da raça, destacando que
“o criatório paraense está crescendo no cenário nacional da raça com
o fomento na região sendo feito
com base especialmente no uso do
animal - em razão da aderência do
mesmo às funcionalidades do trabalho nas grandes fazendas do Pará
- e também na divulgação do rendimento, da maciez e comodidade da
marcha Mangalarga.”

Ainda na avaliação do dirigente paraense, cavalgadas como
a realizada na Fazenda Sagra são
muito positivas, principalmente por
promoverem a união dos integrantes do núcleo e por proporcionarem
um agradável momento de uso e
convívio com os animais da raça. “O
núcleo realiza estes eventos semestralmente com o objetivo de reunir
novos e antigos criadores e associados da raça Mangalarga no Pará.
Eu particularmente aprecio muito
este modelo de atividade, pois integra e unifica melhor os criadores,
além de nos ajudar a traçar planos
melhores de criação para o futuro.”
Mais informações sobre as
atividades do Núcleo Mangalarga do
Pará podem ser obtidas pelo whatsapp (91) 99164-3671. Já para saber
qual é o núcleo mais próximo de sua
região, acesse o portal oficial da raça:
www.cavalomangalarga.com.br.

Núcleo do Pará.

Principal responsável pela divulgação e fomento da raça na região

A comitiva desfrutou da linda vista da região amazônica em sua temporada de verão.

A Fazenda Sagra foi a base da cavalgada do núcleo paraense.

Núcleo do Pará.

Pausa para o descanso e para conversar sobre a raça na região.

Núcleo do Pará.

Núcleo do Pará.

Território CAVALGADA

Edmar Rocha Junior celebrou o sucesso do evento.
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Por Murilo Bussab
Divulgação

Território CAVALGADA

CAVALGADA DO

HARAS NOVA CANAÃ
O grupo se reúne no portão do Haras Nova Canaã.

Evento marcou
a retomada
das atividades
na região de
Piracicaba com um
agradável dia de
confraternização
e convívio
com o cavalo
Mangalarga
66
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Depois de um longo tempo
sem realizar seus encontros presenciais, respeitando o necessário isolamento social para controlar a pandemia, o Núcleo de Piracicaba (SP)
organizou uma cavalgada no sábado
11 de setembro.

cocheiras, piquetes muito bem formados e dotados de sistema de irrigação, um ótimo campo de produção de feno, além de uma novíssima
pista de areia de grande dimensão,
apta a receber qualquer tipo de prova do Mangalarga.

Além de marcar a retomada das atividades, o evento serviu
como uma inauguração oficial do
Haras Nova Canaã, do criador Carlão
Thomaz. Localizado no município
de Araras (SP), o haras possui uma
estrutura muito bem planejada,
conta com um arejado pavilhão de

A cavalgada contou com mais
de 20 cavaleiros e amazonas e percorreu cerca de 15 quilômetros de
trilhas entre canaviais, matas e antigas fazendas da época em que o café
era a cultura dominante na região.
Um ponto marcante foi a extrema
diversidade de pelagens encontrada

Divulgação

Divulgação

Território CAVALGADA

Divulgação

Parada em uma das históricas fazendas da região.

Equipe de apoio sempre a postos para ajudar os participantes.

O criador Carlão Thomaz, anfitrião do evento,
montando Juliana do Corumbau.

O espírito agregador do Núcleo de Piracicaba, focado em promover eventos que utilizem nossos
cavalos na sela, está atraindo participantes de cidades não tão próximas
à região. Esse foi o caso do criador
Cristiano Bernasconi, de São Carlos

(SP), que se filiou ao Núcleo de Piracicaba e Região e já aproveitou para
participar pela primeira vez de um
evento, trazendo inclusive a família
completa para se divertir.
Ao final do percurso os cavaleiros e amazonas se reuniram num
delicioso almoço caipira servido na
sede do haras Nova Canaã e começaram a discutir o calendário de eventos a ser organizado com a liberação
gradativa das atividades.
Para obter mais informações
sobre o núcleo piracicabano, escreva para o e-mail nucleomlpiracicaba@gmail.com.
Os cavaleiros inauguram a pista do haras.
Divulgação

Divulgação

Iza Bellini demonstrando toda a docilidade do
Mangalarga.

nos animais que participaram da cavalgada. Além dos clássicos alazões,
tradicionalmente a “cor” do Mangalarga, havia cavalos pampa de preto, pampa de castanho, amarilhos,
tordilhos e até mesmo um animal
baio, mostrando que a raça tem
conseguido expandir seu padrão de
pelagem, satisfazendo os mais diferentes gostos.
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Viewpoint.

LAZER & CULTURA

FRONTEIRAS

ESCOCESAS

Cavalgada permite
o contato com a rica
cultura local
e possibilita a
travessia das belas
paisagens que
ganharam destaque
com a série
Outlander

A paisagem escocesa é marcada por belos cenários, como o castelo Kilchurn.

Hoje escrevo sobre uma cavalgada que tinha agendado para fazer
em junho de 2020, foi adiada para
2021, adiada de novo.... e agora está
confirmada para junho de 2022!
Todos os verões, as cidades da
fronteira da Escócia com a Inglaterra organizam os “Common Ridings”, um dos festivais equestres mais
antigos do mundo. São cavalgadas
que se transformam num espetáculo de equitação. É um costume mantido com verdadeiro fervor pelos
habitantes locais em homenagem à
identidade da região, moldada por
seu passado tumultuado.
O evento acontece em 11 cidades, cada um com sua própria visão
particular da tradição - em algumas
cidades os eventos duram até duas
semanas - geralmente envolvendo
cavalgadas, churrascos, esportes
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tradicionais, jogos, música e bebidas típicas. Milhares de “Borderers”,
como são conhecidos os habitantes
da região, aplaudem centenas de
cavaleiros galopando em torno de
suas cidades.

Uma tradição equestre
de 900 anos
A história da “Scottish Borders” está profundamente entrelaçada com a turbulenta era dos “Borders
Reivers”, nome dado aos invasores e
bandidos que pilharam as terras em
ambos os lados da fronteira anglo-escocesa do final do século 13 ao
início do século 17.
Hoje os escoceses comemoram os tempos em que seus antepassados patrulhavam os limites de
seus assentamentos a cavalo, arriscando a vida para proteger sua cida-

de e seu povo de invasores.
Uma tradição equestre que
evoluiu ao longo de 900 anos para se
tornar um dos maiores espetáculos
equestres da Europa.

Borderers escoceses
Durante a viagem pela região,
os participantes têm o privilégio de
cavalgar justamente nesse antigo
festival equestre conhecido como
“Common Ridings”. Além disso, podem montar um cavalo irlandês e
cavalgar junto com os borderers escoceses, vestidos em seus tweed, felizes por compartilhar conosco uma
tradição consagrada pelo tempo.

Outlander
A Escócia é um país com paisagens de tirar o fôlego e uma história milenar. Terra de lendas celtas,

Divulgação.
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Divulgação.

Divulgação.

O festival equestre escocês é um dos mais antigos do mundo.

castelos medievais, a gaita de fole,
o kilt e os fabulosos single malts. O
espírito guerreiro e as heranças gaélicas, nórdicas e saxãs moldaram a
cultura escocesa.
Além das cavalgadas com os
borderers, vamos conhecer a cavalo
belos campos da Escócia, cavalgando por vales, campos com muitas
ovelhas e praias. O cenário nos levará de volta ao tempo dos confrontos de clãs e contos românticos
de donzelas em perigo que vimos
na série Outlander. Depois, ao final,
podemos nos qualificar como um
escocês honorário, participando de
um jogo kilt, bebendo um single
malte e apreciando um bom cachimbo.

A cavalgada proporciona um rico contato com os cavalos e a natureza.

“The Kelpies”
O ponto final da viagem é em
Falkirk, onde estão as “The Kelpies”,
esculturas enormes em forma de
cabeças de cavalo, feitas com armação de metal e revestidas com aço
inoxidável. Elas estão na entrada do
canal Forth and Clyde e são consideradas a maior escultura de equinos

do mundo. Pesam 300 toneladas e
foram inspiradas em uma criatura
mitológica que assombrava os rios
e córregos da Escócia e era conhecida por possuir a força e a resistência
de 10 cavalos.
Por Paulo Junqueira Arantes
Diretor da Agência Cavalgadas Brasil
www.cavalgadasbrasil.com.br
Divulgação.

A viagem termina nas incríveis esculturas “The Kelpies”.

Cavaleiros escoceses participam do “Common Ridings”.
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DESMISTIFICANDO
OS OLHOS AZUIS
Apesar de ser uma
característica comum
a diversas espécies de
mamíferos, como cães,
gatos e seres humanos,
olhos azuis nos equinos
receberam um estigma
extremamente negativo
no meio equestre
Brasileiro. Por que será,
e mais importante: olhos
azuis realmente são um
“defeito”? Para entender
esta questão, primeiro
precisamos entender a
origem dos olhos azuis.

A genética dos
olhos azuis
Para entender os mecanismos
genéticos, precisamos lembrar de alguns conceitos essenciais. Primeiramente, cavalos tem dois pigmentos
que podem ser a base da pelagem:
eumelanina (preto) e feomelanina
(vermelho). Estes dois são a base de
todas as cores conhecidas, e sofrem
alterações de outros genes que modificam, diluem ou até restringem o
pigmento a uma área específica do
corpo do animal.
Existem diferentes mecanismos genéticos pelo qual olhos azuis
ocorrem nos mamíferos, e mais
especificamente nos cavalos. O primeiro, e mais conhecido é pela ação
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Exemplos de Cão e gato de olhos azuis.

do gene SLC45A2, conhecido anteriormente como MATP. Mutações, ou
variações na sequência deste gene,
podem diluir a cor da pelagem base
nos cavalos, e geralmente tem poder
aditivo. Isto significa que ser homozigoto (ter duas cópias da variação
genética) tem ação aditiva e não só
dilui duplamente a cor, como muda
a cor dos olhos para azul e a cor da
pele para rosado/creme. Até o momento, o gene SLC45A2 tem algumas variantes conhecidas. Vamos
discutir cada uma especificamente:

Creme (alelo Cr)
Quando em heterozigose, age
apenas sobre o pigmento feomelanina e leva a coloração conhecida
como amarilho e a “baia-palha” (que
em sua base não necessariamente
terá o alelo baio!). Suas variações se

devem as diferentes tonalidades do
pigmento feomelanina, já que esta
modificação atua como um diluidor
de pigmento. Porém, quando em
homozigose (ou seja, duas cópias do
gene mutado) tem função aditiva,
multiplicando o efeito diluidor e capacitando-o a diluir também o pigmento preto (eumelanina). Animais
de base alazã homozigotos para o
alelo Creme são popularmente conhecidos como cremelos. Animais
castanhos e homozigotos Creme
darão origem ao perlino. Já de base
preta juntamente a homozigoto creme é conhecido como smoky cream
(ou creme esfumaçado).

Pearl/Pérola
(alelo prl)
O Pérola (pearl, de símbolo
“prl”), é mais uma mutação no gene

Espaço TÉCNICO
Base Alazã + heterozigoto creme
Amarilho ou Palomino
e/e, Cr/n

Base Castanha + heterozigoto
Creme - “Baio-Palha”
A_, E/_, Cr/n

Base Preta + heterozigoto Creme
Smoky Black
a/a, E/_, Cr/n

Base Alazã + homozigoto creme
Cremelo
e/e, Cr/Cr

Base Castanha + homozigoto
Creme - Perlino
A_, E/_, Cr/Cr

Base Preta + homozigoto Creme
Smoky Cream
a/a, E/_, Cr/Cr

SLC45A2, o mesmo do Creme, porém em uma região diferente. Por
isto, o Pérola age de forma diferente
do Creme. Tem ação recessiva, necessitando de dois alelos, ou duas
cópias, para ser demonstrado no
fenótipo. Porém o Pérola pode agir
em conjunto com o Creme, formando o “Creme-pérola”, dando origem
a olhos azuis e pelagem diluída.
Quando sozinho, o alelo Pérola em
homozigose (duas cópias) causa diluição do pigmento dos pêlos, pele e
olhos claros, com olhos geralmente
esverdeados ou cor de mel. O pêlo

Garanhão Ibérico homozigoto Pérola, de propriedade da Yeguada Paco MARTI.
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possui um brilho perolado, de onde
origina-se o nome deste alelo. Em
conjunto com Creme leva a dupla diluição, sendo aparente pois causa o
“perolado” na pelagem do animal. O
Pérola é comum em diversas raças,
principalmente de origem ibérica, e
nos Akhal Teke. Apesar da diluição,
não causa problemas de saúde ou
reprodutivos, sendo os animais de
pelagem Pérola aptos a todas as funções normais.

Sunshine (alelo
Sun) e Snowdrop
(alelo Sno)
Mais duas modificações do
gene SLC45A2 descobertas recentemente pela Etalon Diagnostics. Ambas agem de forma recessiva, mas
podem se apresentar em conjunto
com o alelo Cr e produzir um fenótipo semelhante ao homozigoto Creme. Portanto, merecem atenção por
serem ainda variantes raras! Mas
não apresentam problemas de saúde ou visão, apesar de terem olhos
azuis.

Olhos azuis
causados por
“padrões de
branco”
Alguns animais possuem
olhos azuis não relacionados a presença de genes diluidores. Geralmente estes são causados por uma
falha na migração de melanócitos,
efeito que também origina as manchas brancas (como nos padrões
Pampa, por exemplo) ou até manchas na fronte e calçamentos. Este
“menor” volume de pigmento nos
olhos faz com que tenham a cor
azul, porém é importante frisar que
olhos azuis possuem pigmentação
e não tem correlação alguma nos
equinos com problemas de visão
ou albinismo. Diversos genes causadores de manchas brancas também podem levar a olhos azuis,
entretanto nem sempre olhos azuis
irão ocorrer. É mais comum que
animais completamente brancos
por causa de genes causadores
de Branco Dominante (série W1...
W32) tenham olhos escuros (castanhos ou pretos).

dade a luz solar, ou incidência de
carcinoma de células escamosas. O
carcinoma foi sim correlacionado
com mucosas (pálpebras e terceira pálpebra) despigmentadas, que
não possuem melanócitos, como
ocorre em alguns padrões de manchas brancas. Entretanto, estudos
ainda mais recentes determinaram
também um fator genético de susceptibilidade ao desenvolvimento
do carcinoma, presente em várias
raças, independente da despigmentação local.
Resumidamente, as conotações negativas atribuídas aos olhos
azuis não possuem embasamento
científico, e foram inclusive determinadas como suposições errôneas
com base em estudos. Portanto,
olhos azuis, pela sua coloração em
si, são simplesmente olhos azuis.
Sem problemas, sem doenças, sem
relação com albinismo. Apenas uma
característica que pode tornar cavalos ainda mais bonitos e atraentes
para algumas pessoas, como várias
associações de raças já perceberam,
e hoje aceitam e registram indivíduos de olhos azuis.

Olhos azuis têm
problemas de
visão?

Garanhão com olhos azuis causado por padrão de
manchas brancas Splashed White.
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Pesquisas recentes demonstram que animais com olhos azuis,
independente da causa (diluição ou
padrão de branco) não possuem
problemas de visão, nem menor
acuidade visual. Também não se
conseguiu estabelecer uma correlação entre olhos azuis e sensibili-

Laura Patterson Rosa, DVM, Ph.D.
Geneticista
Etalon Diagnostics

Espaço TÉCNICO
Marco Ragazzi.

Mangalarga

no HIPISMO
Jovens representantes da raça
obtiveram bons resultados
em disputas realizadas na
Sociedade Hípica de Bauru
Conexão e confiança no cavaleiro estão entre as qualidades da raça para o hipismo.

Apesar das mudanças do
último ano, a humanidade ressignificou valores, seguiu trabalhando,
e assim estão acontecendo as competições equestres, adaptamo-nos, e
nesse cenário a Sociedade Hípica de
Bauru realizou no segundo semestre de 2020 duas etapas de Treinos
Classificatórios de Salto na cidade
de Bauru (SP).
Cavaleiros, amazonas, cavalos
e profissionais do hipismo juntamente com suas equipes de diversas
cidades do interior paulista tiveram
a chance de apresentar técnica e inteligência dentro de pista, com categorias do nível iniciante (percurso
de obstáculos de vara no chão) aos
mais avançados (percurso de obstáculos a 1,30 metro de altura).
Cavalos puros de diversas
raças e mestiços participaram, e o
interessante destaque foi o desempenho do jovem cavalo Mangalarga, de apenas cinco anos de idade,
Guarantã do Fogo (T.E.), que fez sua
participação de estreia em provas
na primeira etapa e venceu as duas

etapas consecutivas da categoria 60
centímetros.
O alazão participou das disputas sob a condução das jauenses Isadora Fratte dos Santos, 18 anos, vencedora da primeira etapa, e Maria
Alice Gallis Mesquita, 16 anos, vencedora da segunda etapa. As jovens
amazonas apresentaram competência, explorando os mais eficientes
recursos que o cavalo Mangalarga
apresenta em pista. Entre eles, a conexão e confiança ao cavaleiro que
o conduz.
O cavalo Guarantã do Fogo
(T.E.) faz parte da equipe Hípica
Monte Alegre, de Jaú (SP), indicação
do criador João Pacheco Galvão de
França ao João Sérgio de Almeida
Prado Filho – responsável pela Hípica Monte Alegre. As alunas treinam
com a instrutora de hipismo e médica veterinária Cacá Almeida Prado
através da metodologia Pessanha
Team para os adeptos do Salto e
Concurso Completo de Equitação
(adestramento, cross country e salto).

Participar de competições
equestres sempre é desafiador para
o cavalo e o cavaleiro, mais do que
colocar à prova a evolução desejada,
é um momento de encontro ao autoconhecimento de ambos. Aprimorando inteligência emocional, posicionando-se como líder e colocando
suas potencialidades ao seu favor, as
mudanças que podem acontecer no
decorrer do percurso de obstáculos,
o ambiente diferenciado, a presença de diferentes pessoas e animais
no evento nos ensinam o quanto
aprendemos com o simples sair de
casa.
É excelente ser bom em casa,
com a família, com os amigos, mas
é ainda melhor ser bom fora! Com
cavalos e cavaleiros de diferentes níveis, o cavalo de sela brasileiro, feito
por nós, mostra sua qualidade!

Por Cacá Almeida Prado
Instrutora de Hipismo da Hípica Monte Alegre
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MUARES: A PAIXÃO QUE

ao contrário dos cavalos, que até chegam a morrer andando de exaustão.

Divulgação.

REÚNE O BRASIL

Atualmente o muar é tido
como artigo de luxo, animal nobre,
fiel ao homem. Além de sua rusticidade e resistência, sua inteligência é
surpreendente. São imbatíveis levando seus cavaleiros em trilhas com pedras, montanhas, água, lugares íngremes, sempre com muita segurança e
uma percepção invejável, dificilmente se colocando em risco.
Nos últimos anos, os muares
se tornaram mais do que uma ferramenta de trabalho, se tornaram um
animal de estimação, até mesmo no
hobby, não existe aquela história que
somente peões podem montar.

As mulas de éguas Mangalarga vêm se destacando nas pistas de julgamento.

Controle de muares filhos de éguas Mangalarga, adotado
recentemente pela ABCCRM, fortalece a presença da raça
nesse crescente mercado
Por toda parte do país, encontramos muares sendo utilizados nas mais
diversas funções. Seja nos passeios, desfiles e agora também em competições.

Parecido com o cavalo, porém
com orelhas maiores, com grande percepção a sons, tem cabeças e
membros dos jumentos.

Há muitos anos, eles eram muito utilizados para arar terras e assim
prepará-las para o cultivo de diversas
plantações.

Ao contrário do que se pensa,
são extremamente inteligentes, não
pisam em qualquer terreno, não correm risco, por isso sempre atentos
não se deixam levar por nada.

Foi durante muito tempo também o meio de transporte mais utilizado por muitos.
Muito utilizado também para
passeios por serem rústicos, destemidos
e de uma resistência sem igual, sendo
assim, sempre a preferência da maioria.
Com o passar dos anos começaram a aparecer nos desfiles, romarias e cavalgadas do interior, e, depois,
se estendendo para grandes cidades e
feiras agropecuárias por todo o Brasil.
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Submetidos a trabalhos intensos, eles controlam o suor, o que
mantém sua temperatura interna
equilibrada. De manejo fácil, não requerem atenção significativa, além
dos cuidados básicos, como vermifugação e controle de carrapatos, que,
aliás, dificilmente pegam.
Com uma inteligência superior
à dos cavalos, quando estão no seu limite de resistência eles param e muitas vezes até deitam para descansar,

Nos eventos agropecuários, vemos cada vez mais um número de
mulheres e crianças fazendo uso desses animais maravilhosos.
Importante ressaltar que para
adquirir um muar, alguns pontos são
fundamentais.
O jumento é dominante na
produção do muar.
Éguas não marchadeiras com
um bom jumento irão produzir um
muar marchador.
Sabemos de muares de vários
cruzamentos, jumentos nacionais,
jumentos Pêgas com éguas Marchadoras, Campolinas, Quarto de Milha
para muares de esportes em diversas
modalidades e até rédeas.
Em se tratando de muares de
marcha, a Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) criou um controle
para muares filhos de éguas Mangalarga, o que será muito importante, pois
com o crescimento desse mercado, as
participações em pista desses animais

Espaço TÉCNICO
Sendo comprovadas nas pistas
de julgamentos, já há muitos anos as
mulas de éguas Mangalarga vêm sendo destaque absoluto no universo dos
muares. Não desmerecendo os demais
cruzamentos, era um sonho meu em
particular que isso se tornasse realidade,
sempre acreditei no potencial da raça,
sucesso absoluto com essa decisão.
Sabemos de importantes criadores que já fizeram cruzamentos de
importantes éguas de seus plantéis
com jumentos comprovados como
excelentes reprodutores de marcha
de qualidade.
O que tem sido comprovado
nos concursos de marcha, mulas
campeãs nacionais, filhas de éguas
Mangalarga.
Mulas dóceis, de morfologia
impecável, temperamento de sela,
agilidade, maciez e comodidade.

As maiores riquezas do Brasil Colonial, como o ouro, o açúcar e
posteriormente o café, foram transportadas por esses animais, até hoje
muito usados nas fazendas para a
lida com gado e o preparo do solo
para plantações.
No passado, sendo acessado de
forma mais bruta, respondia da mesma maneira, oferecendo assim muita
dificuldade no manejo, doma e até
mesmo no trabalho.
Temido por muitos homens
e mulheres, sempre precisavam de
muito cuidado, pois, sempre desconfiadas, tinham reações desagradáveis.
Hoje, após muita evolução, temos o orgulho de ver muitos muares
se destacando nos concursos de marcha e morfologia por todo o Brasil.
Mudanças no manejo e treinamentos
nos permitiram descobrir inúmeras
qualidades desse belo animal.
Nascido do cruzamento de

uma égua com jumentos, temos a
honra de conhecer o muar. Indivíduo
este que vem se destacando. Com o
passar dos anos aquele animal temido e discriminado por muitos acabou
tomando espaço e criando um mercado gigantesco.
São inúmeras as utilidades
desses animais, além dos trabalhos
nas fazendas, criaram-se as provas
funcionais, morfológicas e inúmeros
concursos de marcha. O que vem
gerando muitos empregos e o crescimento de profissionais nesse segmento, buscando aperfeiçoar cada
vez mais na doma, treinamento e
apresentações de leilões e concursos
de marcha.
Aquele sonho de categorias de
mulinhas de morfologia, mulas se
apresentando nas copas de marcha e
exposições está próximo de acontecer.
Parabéns à diretoria da ABCCRM pela decisão e aos criadores da
raça Mangalarga que estão criando
muares de Elite, mostrando mais
uma vez que não produzimos só o
Cavalo de Sela Brasileiro, mas também o melhor muar de sela brasileiro.
Dalva Marques
Jurada, Treinadora e Apresentadora do CT Rancho Bigorna
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Importante falar de mulas que
já foram avaliadas em meio milhão
de reais, como: Alegria da Helron,
campeã inúmera vezes, filha de égua
Mangalarga do plantel LA, de Luís
Aparecido de Andrade, e também Tieta, filha de uma égua JO, entre tantas
outras que vêm se destacando cada
vez mais nas pistas do nosso Brasil.

Vemos pelo país, durante concursos de marcha e morfologia de
muares, animais de grande importância na história do Brasil, que jamais poderão ser esquecidos, afinal,
no lombo deles o país cresceu, evoluiu transportando alimentos e, até
mesmo, armas e munições.

Além de rústicos e resistentes, os muares
possuem uma inteligência surpreendente.

Divulgação.

tendem a crescer cada vez mais.

As éguas Mangalarga têm produzido muares de muita qualidade.
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