PALAVRA DO PRESIDENTE

UM ANO DE MUITOS
DESAFIOS E IMPORTANTES
CONQUISTAS
O ano que está chegando ao
fim foi marcado por muitos desafios.
Afinal, a pandemia nos impôs muitas
limitações e restringiu significativamente nossas atividades, causando o
cancelamento de muitos eventos e alterando nossa programação inicial. Mesmo assim, a temporada contou com
momentos muito positivos e importantes iniciativas para o fortalecimento
de nossa Associação.

Mangalarga do Brasil foi outro importante destaque. Essa ação chega com o
objetivo de reforçar a imagem da Mangalarga como uma raça nacional, de
origem genuinamente brasileira e presente em todo o País. Dessa maneira, a
marca Mangalarga do Brasil chega para
se unir ao nosso já tradicional slogan
“O cavalo de sela brasileiro”, fortalecendo ainda mais a nossa presença junto
ao público.

A 43ª Exposição Nacional, por
exemplo, foi um evento incrível. Tivemos um número bastante grande
de animais inscritos, assim como julgamentos de excelente nível, com a
participação de uma tropa de muita
qualidade, comprovando a constante
evolução da nossa raça. Além disso, tivemos momentos de confraternização
muito especiais, com destaque para a
animada apresentação da dupla Gian e
Giovani.

A Diretoria fez ainda importantes investimentos na área de Tecnologia da Informação (TI) com o objetivo
de oferecer novas e melhores soluções
para os associados. Entre eles, podemos citar os investimentos feitos em
modernização do parque tecnológico,
capacitação da equipe técnica, implantação do serviço de análise para extração de relatórios gerenciais dinâmicos
e também o desenvolvimento visando
melhorias nos sistemas de gestão da
ABCCRM.

A Nacional teve ainda uma
transmissão ao vivo de grande sucesso
e com grande audiência, além de ter registrado números fantásticos de engajamento e participação nas mídias digitais. Ao longo de um período de vinte
dias, foram mais de dois milhões de
pessoas alcançadas por meio das ações
de divulgação da Nacional e cerca de
um milhão de pessoas alcançadas por
meio de ações realizadas com nossos
parceiros durante o evento.
O lançamento da campanha

Além disso, outros dois projetos
foram iniciados em 2021 e deverão ser
entregues em 2022, o primeiro deles
relativo ao desenvolvimento de um
sistema de gestão de condomínios e
o segundo acerca da implantação de
microchipagem no plantel Mangalarga.
Para tudo isso, temos contado com o
importante apoio da nossa Diretoria de
TI.
A área técnica, um setor de extrema importância para o contínuo

desenvolvimento de nossa Associação,
também mereceu muita atenção ao
longo de 2021. Para reforçar nosso quadro técnico, foi concluída a formação
de seis novos jurados, que passaram
por um processo seletivo e preparatório para poderem desempenhar bem
seu papel.
Agora, com o controle da pandemia que vem se verificando em todo
o território nacional, esperamos ter um
ano bastante produtivo em 2022. Por
conta disso, desejamos ter uma maior
participação e envolvimento de todos
os nossos associados, assim como de
todos os apaixonados pelo cavalo Mangalarga do Brasil.
Desejamos a todos um Feliz Ano
Novo, deixando também votos de muita paz, saúde, felicidade e prosperidade
ao longo de 2022!

Eduardo Rabinovich
Presidente da ABCCRM

Apresentação
da capa
A capa desta edição apresenta três destaques do plantel do Haras Braido que brilharam na pista
da 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga. São eles: Figo da
Braido (Grande Campeão Nacional
Potro Geral e de Marcha), Coliseu
da Braido (Reservado Grande Campeão Nacional Cavalo Geral e de
Marcha) e Dubai da Braido (Grande
Campeão Nacional Cavalo Pampa e
2º Res. Grande Campeão Nacional
Cavalo Pampa de Marcha).
Comandado pelo criador
Nelson Antônio Braido, na cidade

REVISTA

MANGALARGA
EDIÇÃO E REDAÇÃO
Pedro Camargo Rebouças
(MTB 31427)
pereboucas@hotmail.com

DESENHO GRÁFICO
Marcelo de Brito
dbritosign@gmail.com

DEPARTAMENTO
DE COMUNICAÇÃO
Danielle Buschhausen (Gerente)
danielle.buschhausen@abccrm.com.br
Sara Feliciano
sara.feliciano@abccrm.com.br

DEPARTAMENTO DE
EXPOSIÇÃO
Francisco Bezerra
francisco.bezerra@abccrm.com.br
Lucas Diniz
lucas.diniz@abccrm.com.br

paulista de Santo Antônio de Posse,
o Haras Braido celebrou este ano
a notável conquista de dez títulos
nas disputas dos Grandes Campeonatos da Nacional 2021. Os detalhes
desse incrível trabalho, baseado em
um criterioso projeto de seleção,
podem ser conhecidos com mais
profundidade na seção “Haras em
destaque”.
Por sua vez, a arte da capa
desta edição assim como as fotografias dos premiados animais que
a ilustram são de autoria do talentoso fotógrafo Beto Falcão.

Nacional
em foco
Principal momento da
temporada 2021, a 43ª Exposição
Nacional é o tema principal desta edição. Nas próximas páginas,
o leitor encontrará um amplo
balanço desse importante evento, com destaque especial para o
lançamento da campanha Mangalarga do Brasil, iniciativa que visa
fortalecer a presença da raça em
todo o território nacional.

mentaram este trimestre final
do ano, como a Copa da Alta
Mogiana, a Expo Rio Preto, a
13ª Romaria de Jundiaí a Aparecida e as cavalgadas da Cidade de Goiás e de Mangue Seco.
Além, é claro, de interessantes
artigos técnicos, assinados por
especialistas como o dr. André
Cintra e a dra. Laura Patterson
Rosa.

O mangalarguista encontrará ainda matérias sobre
os demais eventos que movi-

A Equipe Revista Mangalarga deseja a todos uma boa leitura
e, em especial, um Feliz 2022.
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43ª EXPO NACIONAL

Por Pedro C. Rebouças

Júlio Oliveira.

A grande festa do
Mangalarga do Brasil

A marcha da raça esteve em destaque na Nacional 2021.

Nacional 2021 faz
história com uma tropa
de muita qualidade,
ótima infraestrutura,
animados julgamentos
e o lançamento da nova
campanha institucional
da raça
8
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A 43ª Exposição Nacional, realizada entre os dias 21 e 31 de outubro,
no Centro Hípico de Tatuí (SP), proporcionou um momento muito especial de congraçamento à família mangalarguista, ao mesmo tempo em que
promoveu uma marcante celebração
das qualidades do cavalo Mangalarga.
Afinal, ao longo dos onze dias
de atividades, os apaixonados pela
raça puderam desfrutar de uma mo-

vimentada programação, que incluiu
desde “happy hours” e espetáculos
musicais até competições funcionais
e provas sociais, além, é claro, dos
concorridos julgamentos de marcha e
morfologia responsáveis por eleger os
novos Grandes Campeões Nacionais.
A Nacional 2021 reuniu ainda
mais de 500 animais nas diversas
atividades que integraram a agenda
do evento, com os julgamentos sen-

do responsáveis por um total de 490
inscrições - número 5,8% superior ao
registrado na edição passada – e pela
participação de 122 expositores, provenientes das cinco regiões do país.
A exposição, além disso, fez
história ao ser palco do lançamento
oficial da campanha Mangalarga do
Brasil, uma ousada ação que chega
para fortalecer os núcleos regionais de
criadores espalhados por todo o país e
ao mesmo tempo fomentar a presença
da raça em todo o território nacional.

Balanço positivo

Mangalarga), a avaliação do evento
é a melhor possível. “Acho que a 43ª
Expo Nacional foi uma grande festa,
realizada em um ambiente de muita
amizade e em um local muito bom,
cuja estrutura proporcionou todo o
conforto para os participantes, além
de ter possibilitado que os julgamentos transcorressem sem problemas e
protegidos das variações do clima.”
As instalações do CHT também foram elogiadas por Alessandro
Moreira Procópio, Diretor Adjunto
Técnico da ABCCRM. “A infraestrutura que tivemos aqui é a ideal para

O diretor João Paulo Fagundes desfila com o
estandarte da Associação.

um evento do nível que a Mangalarga
merece. Esta é uma pista que proporciona uma qualidade de apresentação
dos animais excepcional. Afinal, ela
consegue manter um piso excelente e
uma temperatura agradável tanto nos
dias de calor como nos de chuva, além
de possuir uma luminosidade perfeita. Isso tudo é muito importante para
o julgamento, pois dá aos jurados uma
boa condição de observação e proporciona igualdade de condições a todos
os animais e em todos os páreos.”
O Presidente Eduardo Rabinovich destaca também o progresso do
Márcio Mitsuishi.

A fachada do Centro Hípico de Tatuí foi decorada para o evento.

Márcio Mitsuishi.

CHT.

43ª EXPO NACIONAL

Considerada uma das mais tradicionais mostras da equinocultura
brasileira, a Exposição Nacional do
Cavalo Mangalarga teve um balanço
bastante positivo em sua quadragésima terceira edição, conforme a análise
feita por organizadores, autoridades
locais, jurados e criadores que estiveram em Tatuí.
Para Eduardo Rabinovich, Presidente da ABCCRM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça

A tropa desta Nacional mereceu muitos elogios.
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Pedro C. Rebouças.

43ª EXPO NACIONAL

Vista geral da pista durante a disputa dos Grandes Campeonatos.

plantel da raça observado nesta Nacional. “A qualidade dos animais estava
excepcional. Isso mostra que a evolução vem sendo constante, com o nível
da tropa melhorando a cada ano. Além
disso, tivemos páreos disputadíssimos, como o Grande Campeonato de
Marcha Égua, que foi um verdadeiro
espetáculo, com os animais andando
maravilhosamente bem. Assim, acredito que estamos conseguindo ter um
animal cada vez mais equilibrado, capaz de reunir marcha, função e morfologia.”

43ª Nacional. “Hoje, a pelagem é uma
realidade na raça Mangalarga, os animais são de alto nível e os números
mostram que estamos no caminho
certo. Prova disso é que o segmento
foi responsável por 50% das inscrições
desta Nacional, um número incrível e
um aumento grandioso, mostrando
a força das pelagens diferenciadas na
nossa raça.”

Já o criador Alberto Veiga, então exercendo o cargo de Diretor de
Pelagens da ABCCRM, ressaltou a boa
participação dos animais coloridos na

Vice-Presidente de Exposições
da ABCCRM, Carlos Cesar Peres Iembo salienta que o evento transcorreu
muito bem, com a presença de pú-

Para Edmar Rocha Junior, criador da raça no Estado do Pará, a receptividade tida pelos mangalarguistas durante a exposição foi muito
boa. “O Centro Hípico de Tatuí é muito acolhedor, muito receptivo, com
um restaurante que atendeu a gente
muito bem, boa estrutura de banheiros e ainda com uma infraestrutura
com pista coberta muito boa para o
desenvolvimento dos julgamentos.”

Júlio Oliveira.

Sucesso além
da pista

Marcelo Cerqueira e Eduardo Grespan comandaram as 160 horas de transmissão ao vivo.
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blico atingindo as expectativas dos
organizadores. “Este ano, nós ainda
tivemos que restringir a entrada no
recinto apenas aos associados e seus
familiares, além de adotar uma série
de medidas sanitárias por conta da
pandemia de covid-19, mesmo assim
já foi possível ter a presença de muitos criadores e de muitas pessoas que
não puderam estar conosco no ano
passado. Isso proporcionou um ambiente muito agradável e fez com que
a festa fosse toda muito gostosa.”

O criador Celso Cerávolo Paoliello, de Muzambinho, sul de Minas
Gerais, também elogia o conforto
proporcionado aos criadores nesta
Nacional. “Além da boa estrutura do
recinto, nós tivemos aqui uma cidade
muito bem estruturada, com bons hotéis, bons restaurantes e um excelente
centro de hipismo, onde toda a família
é bem acolhida. Este é realmente um
lugar digno de ser a nossa casa.”
Paoliello também destaca que
os julgamentos desta exposição foram um grande espetáculo, com animais de altíssima qualidade. “Todos
os criatórios parecem estar numa
crescente, com pequenos, médios e
grandes levando premiações. Além
disso, eu vejo que a cada dia a nossa

Uma ótima estrutura foi preparada para receber a Família Mangalarga.

raça está mais atraente para o mercado, o que é muito benéfico para os
criadores.”
Edmar Rocha Junior também
se mostra muito satisfeito com os
animais que viu na pista da mostra
maior da raça. “Em relação à tropa,
a gente vê que o Mangalarga vem
apresentando animais excepcionais
e evoluindo a cada ano. Você não vê
um animal ruim, você vê sim animais melhores que os outros, mas
dentro de um padrão alto de marcha,
dentro de um padrão alto de morfologia e ambos, aliás, dentro do padrão da nossa raça, o que é mais importante, pois a gente vê uma tropa
homogênea e de bastante qualidade.”
Também proveniente do Pará,
o criador Charlston Carlos Betzel ficou muito bem impressionado em
sua primeira visita à principal exposição mangalarguista. “Essa é a
primeira Nacional à qual eu venho
pessoalmente. No ano passado, eu
já havia participado com um animal
mas não tive a oportunidade de estar presente, então a minha impressão é a melhor possível, em termos
de local, de organização e é lógico
em relação à qualidade dos animais,

Márcio Mitsuishi.

Márcio Mitsuishi.

43ª EXPO NACIONAL

A solenidade de abertura foi prestigiada pelas autoridades de Tatuí.

pois aqui é realmente outro mundo.”
Charlston também destaca que a
Nacional foi uma grande oportunidade
de aprendizado. “De uma forma geral,
eu vou levar muitos ensinamentos em
termos de criação, de novos animais,
de qualidade e de parte técnica. E,
além disso, é possível observar aquele
que seria o melhor animal, o animal
ideal, pois aqui nós estamos vendo os
melhores exemplares do Brasil, então
em matéria de comparação não há outro lugar melhor para se estar.”
Edmar Rocha Junior tem opinião parecida. “A gente já vem fazendo
um trabalho baseado em exposição
há cinco anos, sempre procurando tirar aquilo que a gente viu de melhor
na Exposição Nacional, claro que em
linha com o que a gente cria lá no
nosso Estado, pois é uma dinâmica
de criação diferente. No Pará, nós estamos em grandes propriedades, então tem que ter um cavalo forte, com
estrutura, com uma marcha cômoda,
macia e avante, e principalmente de
boa índole, para que qualquer pessoa
possa andar trinta, quarenta quilômetros por dia dentro da propriedade,
podendo ir e voltar sem ter problema
algum com o animal.”

Pesquisa de
demanda turística
A 43ª Nacional Mangalarga foi
também muito relevante para a cidade-sede. O prefeito de Tatuí, Miguel
Lopes Cardoso Júnior, ressaltou a
satisfação da população local por recepcionar a 43ª Nacional Mangalarga.
“Um dos grandes desafios de
um administrador é mostrar a cidade e suas qualidades para que as pessoas conheçam melhor todo o seu
potencial. Assim, é um imenso orgulho poder receber um evento desse
porte e poder compartilhar de toda a
riqueza deste momento com os apaixonados pelo Mangalarga”, falou o
governante durante seu discurso na
abertura oficial da exposição.
A principal mostra do calendário mangalarguista motivou ainda
a realização de uma pesquisa de demanda turística promovida pela Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer
e Juventude.
O estudo, que obteve um total
de 107 respostas, das quais 60,7% foram de homens e 39,3% de mulheres,

Jan./2022 | Revista Mangalarga
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Márcio Mitsuishi.

43ª EXPO NACIONAL

Segundo a Secretaria, de todas
as pessoas que responderam à pesquisa, havia uma grande superioridade do público de 31 a 50 anos de idade, que somados, totalizam 76,7% do
público. Além disso, mais da metade
dos presentes permaneceram mais de
quatro dias na cidade, representando
54,2% do total; já 20,6% ficaram três
dias em Tatuí; 15,9% dois dias; e, 9,3%
apenas um dia.

Com base nesses dados, o Secretário Municipal de Turismo, Cassiano Sinisgalli, considera que o
evento foi de extrema importância
para Tatuí. “Há estimativas de que ele
movimentou mais de R$ 2 milhões
em negócios, especialmente hotéis,
restaurantes e outros serviços, gerando desenvolvimento, renda e emprego, além de ter projetado o nome da
cidade e da região para todo o Brasil.

Além de uma transmissão de
alta qualidade técnica, realizada tanto pelo aplicativo como pelo canal no
YouTube da Ride2Play, foram registrados números expressivos de audiência: 300 telespectadores diários
nas transmissões simultâneas; picos
de audiência durante os Campeonatos de Marcha e Grandes Campeonatos de Marcha e Raça, com 600
telespectadores simultâneos; dez mil
visualizações rotativas diárias e cem
mil visualizações rotativas totais.
Para mais informações sobre a
mostra máxima da raça Mangalarga,
acesse o portal oficial www.cavalomangalarga.com.br ou acompanhe as
páginas oficiais da raça no Facebook
e Instagram.
Márcio Mitsuishi.

Márcio Mitsuishi.

No período da estadia, 39,6%
das pessoas que responderam à pesquisa disseram ter gasto, diariamente, mais de R$ 300,00 com alimentação e hospedagem em Tatuí; 23,6%
gastaram até R$ 200,00; 19,8% até R$
300,00; e 10,4% até R$ 100,00; outros
6,6% preferiram não responder a esta
pergunta.

Audiência em alta
Outro bem-sucedido aspecto da Nacional foi a sua transmissão
ao vivo, realizada este ano em parceria com a Ride2Play, empresa de
“streaming” cujo trabalho é voltado
ao segmento hípico. No total, foram
160 horas no ar, com um destacado
trabalho da dupla de apresentadores
formada pelos criadores Josué Eduardo Grespan e Marcelo Cerqueira.

O show de Gian e Giovani foi uma das atrações da programação do evento.

comprovou a diversificada proveniência do público do evento, com pessoas
de diversas cidades do Estado de São
Paulo e de todo o Brasil, como Cuiabá
(MT), Recife (PE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Rio
de Janeiro (RJ), Londrina (PR), Guaxupé (MG), Uberaba (MG), Três Lagoas
(MS) e Nova Lima (MG).

É o Turismo mais forte auxiliando a
economia local.”

Os mangalarguistas puderam aproveitar diversos espetáculos musicais.
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A alegria contagiou a Família Mangalarga durante o
show de Gian e Giovani.

43ª EXPO NACIONAL

Julgamentos comprovaram o alto nível alcançado pela tropa da raça

Júlio Oliveira.

Por Pedro C. Rebouças

Márcio Mitsuishi.

Márcio Mitsuishi.

Os páreos de marcha reuniram animais de muita qualidade.

A qualidade da tropa superou as expectativas dos organizadores.

A 43ª Exposição Nacional do
Cavalo Mangalarga foi uma mostra
repleta de atrações. Entretanto, um
dos aspectos do evento que mais chamou a atenção, tanto dos criadores
que compareceram ao Centro Hípico
de Tatuí (SP) como do público que
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A raça vem tendo uma padronização muito grande de animais superiores.

acompanhou a transmissão ao vivo
pela internet, foi a elevada qualidade
da tropa que passou pela pista de julgamento.
A evolução do plantel da raça
foi, aliás, apontada pelo Diretor Téc-

nico da ABCCRM, Alessandro Moreira
Procópio. “Os julgamentos deste ano
comprovaram o alto nível alcançado
pela raça Mangalarga. Eu diria que a
Nacional conseguiu até mesmo superar as expectativas, com animais
de altíssimo nível, dotados de muita

43ª EXPO NACIONAL

Procópio destaca ainda que foi
possível observar durante o evento
a contínua evolução da inconfundível marcha da raça Mangalarga. “Nós
tivemos a participação de cavalos e
éguas de fácil condução e ótimo temperamento com avanços diagonais
dos membros bem coordenados, cadenciados, elásticos e elegantes. O que
se viu foi a apresentação de animais
homogêneos, equilibrados, cômodos
e consequentemente muito agradáveis de serem montados”, explicou o
dirigente mangalarguista.

Padronização
superior
Por sua vez, o jurado Jorge
Eduardo Cavalcante Lucena, responsável pela avaliação do quesito “Morfologia” ao lado dos jurados Emerson
Luiz Bartoli e Thomas de Oliveira
Vasconcelos, explica que o nível nas
exposições nacionais é sempre muito alto. “Por isso, a gente sempre teve
a presença de expoentes, animais
que se destacavam, mas agora esses
exemplares estão em mais quantidade, está ocorrendo uma padronização
muito grande de animais superiores.”
Lucena, que participou pela
terceira vez dos julgamentos da Nacional, ressalta ainda que esse fato
pôde ser notado principalmente entre os animais jovens. “Isso mostra
justamente a evolução da raça, com
as categorias de potros e potrancas

apresentando muita homogeneidade
e muita qualidade. Trata-se de uma
geração que vem chegando muito forte, o que mostra que os criadores têm
conseguido replicar os animais de
qualidade, eles não estão produzindo
somente um ou dois indivíduos, mas
sim uma quantidade expressiva de
animais de qualidade.”

Evolução contínua
Para o jurado André Fleury Azevedo Costa, que integrou a comissão
responsável pela avaliação do quesito “Marcha e Dinâmica”, ao lado dos
juízes Guilherme Zagnolli e Lucas
Fernando Augusto, a marcha apresentada pela tropa da raça vem em um
processo contínuo de evolução já há
alguns anos.
“Eu acredito que a raça está
colhendo os frutos de um esforço,
um investimento feito algum tempo
atrás, quando vários criadores foram
buscar linhagens antigas tanto para
refrescar o sangue de suas respectivas
tropas como para aprimorar a marcha de seus animais. Afinal, muitas
dessas linhagens castiças que foram

resgatadas têm essa característica de
trazer um melhor andamento para os
seus descendentes. Tanto é que tivemos animais que se destacaram nos
Grandes Campeonatos filhos de éguas
castiças”, explica Fleury.
O jurado também ressalta que
houve um progresso bastante expressivo na marcha dos animais desde sua
primeira participação como jurado da
Nacional, em 2009, até a sua participação mais recente, na Nacional 2021.
“A evolução nesse período foi
muito grande. A marcha da tropa vem
melhorando ano a ano e a tendência é
que isso melhore ainda mais nas próximas temporadas, pois hoje os animais bons de andar, bons de marcha,
também são bons morfologicamente.
Eles também evoluíram muito nesse
aspecto. Dessa forma, também passaram a ser mais utilizados na reprodução, já não há mais aquele receio de
antes, quando os bons animais de andamento ainda não apresentavam um
bom nível de morfologia. Por isso, deveremos ver um nível melhor de marcha a cada nova geração que chegar à
Nacional”, conclui Fleury.
Márcio Mitsuishi.

qualidade de marcha e de morfologia,
tanto na classe geral como na classe
de pelagens e também entre machos e
fêmeas, sempre com um alto nível de
competição, além de uma padronização notável nas potras.”

A marcha da raça Mangalarga vem evoluindo ano a ano.
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Por Pedro C. Rebouças

Mangalarga do Brasil
Júlio Oliveira

Campanha chega para fortalecer
a presença nacional da raça

A logomarca da campanha, que possui caráter temporário, foi apresentada na Nacional.

Um momento muito especial
de alegria, amizade, união e celebração do cavalo Mangalarga. Assim,
pode ser definida a noite da sexta-feira 22 de outubro, quando o Centro
Hípico de Tatuí foi palco da Festa de
Confraternização dos Criadores da 43ª
Exposição Nacional.
A festividade, afinal, foi palco
de dois marcantes momentos: o lançamento oficial da campanha Mangalarga do Brasil, que chega com o objetivo de impulsionar o crescimento da
raça em todo o país e fortalecer os núcleos de criadores presentes nas mais
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diversas regiões brasileiras, e também
o contagiante espetáculo da dupla
Gian e Giovani, cuja música animou
os criadores e seus familiares noite
adentro.
A ação de lançamento da nova
campanha mangalarguista teve início
com a leitura de um emocionante artigo que exaltava o caráter nacional
da raça. Em seguida, a Diretoria da
ABCCRM exibiu um filme institucional mostrando toda a trajetória, a evolução e a pulverização da Mangalarga
de norte a sul do País. O vídeo, além
disso, apresentou todas as qualida-

des do cavalo de sela brasileiro, como
sua beleza, morfologia, docilidade e a
marcha cômoda, macia e progressiva.
Sob aplausos entusiasmados do
público presente, a Associação apresentou também a identidade visual e
a assinatura especialmente desenvolvidas para divulgar a campanha Mangalarga do Brasil. Essas iniciativas,
no entanto, valerão apenas durante
o período da ação promocional, com
a tradicional logomarca da ABCCRM
permanecendo como referência oficial da raça Mangalarga.

: O show da dupla Gian e Giovani encerrou a noite de lançamento da campanha
Mangalarga do Brasil.
Márcio Mitsuishi.

O
entusiasmo
então prosseguiu com
a exibição dos consagrados músicos Gian e
Giovani, cujo repertório
incluiu os maiores sucessos da dupla, além de
outros grandes “hits” da
música sertaneja, fazendo uma apresentação à
altura de sua bem-sucedida carreira na música
brasileira, cujos números incluem 18 álbuns,
três DVDs e 10 milhões
de discos vendidos.

Márcio Mitsuishi.

43ª EXPO NACIONAL

Padrão
elevado

“Os animais da
raça alcançaram um nível realmente muito alto.

Para a Diretora de
Marketing da ABCCRM
Renata Sari, o difícil momento vivido pelo país
e pelo mundo em decorrência da pandemia de
covid-19 foi fundamental para a concretização
do projeto.

Os diretores literalmente vestiram a camisa da campanha na cerimônia
de abertura da Nacional.
Márcio Mitsuishi.

Segundo o Presidente da ABCCRM,
Eduardo Rabinovich, o
cavalo Mangalarga evoluiu muito nos últimos
anos, alcançando um
padrão bastante elevado.
Assim, agora é preciso
apresentar às pessoas
todas as qualidades que
fazem com que a raça
ocupe uma posição de
destaque no cenário da
equinocultura brasileira,
justamente para potencializar sua expansão em
todo o país e alcançar
um público novo, composto
principalmente
por usuários e pequenos
criadores.

Para o Presidente Eduardo Rabinovich, é hora de mostrar a qualidade da raça a todo o Brasil.

Hoje o nosso cavalo
apresenta uma marcha
incrível, além de estar
muito bonito e exibir
muita funcionalidade.
Essa campanha vem
justamente para apresentar todas essas características, que, aliás,
podem agregar muita
qualidade tanto para a
prática de atividades de
lazer, como as cavalgadas e raids equestres,
quanto para a prática
de modalidades esportivas, como as provas de
maneabilidade, o hipismo rural e o enduro de
regularidade.”

“Este foi um ano
de pandemia, um ano
difícil, mas um ano que
uniu ainda mais os distantes pelas mídias, pelas redes sociais e pelas
dores e vitórias de um
momento
mundialmente difícil. Entregar
aos criadores essa campanha foi realizar um
sonho merecido e antigo e fazer isso em 2021
foi importante para
acalentar o coração de
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todos os brasileiros, mostrando que
por mais difícil que esteja o mundo,
sonhar ainda é o pilar para as grandes realizações. Para o cavalo de sela
brasileiro, raça pronta, completa e tão
perfeita, ser do Brasil é a lógica, ser de
cada brasileiro a vitória.”
A campanha contou ainda com
uma amplo trabalho de divulgação
junto à mídia. Desenvolvida pelo Departamento de Marketing, em parceria com a Assessoria de Imprensa da
ABCCRM, a iniciativa envolveu o envio de “press kits” e comunicados de
imprensa a jornalistas e influenciadores com posição de destaque no cenário do agronegócio nacional, obtendo
assim vasta cobertura em portais, revistas e jornais do segmento.

Repercussão
positiva

Na opinião do criador mineiro
Celso Cerávolo Paoliello, a campanha
é importante para ampliar a projeção
da raça no mercado equestre brasileiro. “Eu acredito que já era hora
realmente de a gente colocar em evidência o Mangalarga, um animal com
uma beleza incomparável e com um
andamento que expressa toda a sua
qualidade. Além disso, trata-se de
um equino que realmente é nosso,
é do Brasil e é para o mundo, então
eu acho muito positiva a chegada da
marca Mangalarga do Brasil, creio que
ela tem que ser mantida sempre forte
e acompanhar o tradicional slogan ‘O
Cavalo de Sela Brasileiro’.”
Já o mangalarguista Edmar RoMárcio Mitsuishi.

Eduardo Rabinovich avalia que
a repercussão da campanha está sendo a melhor possível. “Na verdade, a
gente só deu o que faltava ao Man-

cha Junior, presidente do Núcleo de
Criadores do Pará, acredita que a iniciativa é muito importante especialmente para aqueles que estão distantes
dos principais centros de seleção da
raça. “Eu acho que demorou um pouco
para haver uma ação como essa, mas
felizmente ela está saindo agora nesta
gestão, porque para a gente que está
longe, lá no Pará, é muito importante
ver o reconhecimento do nosso trabalho”, avalia o dirigente paraense.

galarga, porque o Mangalarga é um
cavalo genuinamente brasileiro, um
patrimônio que é de todo o Brasil, por
isso mesmo a gente quer que mais
pessoas possam conhecê-lo e tenham
a oportunidade de entrar em contato
com as suas qualidades e virtudes, sua
beleza e sua marcha.”

O Diretor Luís Fernando Sianga desfila com a bandeira do Brasil na Nacional 2021.
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Rocha Junior conta ainda que
ele e um grupo de colegas paraenses
têm participado anualmente da Exposição Nacional. “Nós procuramos
vir todos os anos. Além disso, já estamos há cinco anos expondo na Nacional, este ano inclusive nós estamos
com oito animais, animais que aliás
já foram premiados, animais que estão indo ao Grande Campeonato. Nós
acreditamos que é nosso papel apoiar
a raça e fomentar a nossa associação,
mas também acreditamos que é importante ter esse suporte para o desenvolvimento do nosso trabalho.”
O também paraense Charlston
Carlos Betzel ressalta, por sua vez, que
espera que essa campanha concretize efetivamente seus objetivos. “Nós
estamos a três mil quilômetros de
São Paulo, então nós precisamos que
a Mangalarga realmente tenha essa
dimensão nacional, seja realmente o
Mangalarga do Brasil. Aqui na exposição, foi possível ver animais do Acre,
de Roraima, da Bahia e do Pará, isso
mostra que quanto mais a associação
apoiar os núcleos regionais, maior
será o crescimento da raça.”

Por Pedro C. Rebouças

43ª EXPO NACIONAL
Júlio Oliveira.

Talento PRECOCE

Júlio Oliveira.

Isabela Cardeal
e Kilimanjaro
do Corumbau
proporcionaram
um momento de
muita emoção ao
evento maior do
Mangalarga do
Brasil

A jovem apresentadora não conteve o choro ao abraçar Kilimanjaro.

emocionou muito com o troféu entregue pela Diretoria da ABCCRM por seu
talento precoce, assim como por sua
paixão pelo cavalo Mangalarga.
Isabela exibe seu troféu ao público presente
ao Centro Hípico de Tatuí.

A 43ª Expo Nacional, realizada
em Tatuí (SP), no fim de outubro, proporcionou grandes emoções à Família
Mangalarga, com disputas vibrantes
nas provas funcionais, julgamentos
muito acirrados e marcantes confraternizações.
Um momento, porém, emocionou a todos, foi a premiação especial
da jovem apresentadora Isabela Cardeal. Responsável pela apresentação
de Kilimanjaro do Corumbau (T.E.),
durante o Campeonato Nacional de
Marcha Cavalo Jovem, a garota se

Conduzindo com habilidade
sua montaria, a menina, filha do premiado apresentador Guilherme Cardeal, do Haras Corumbau, mostrou
segurança ao participar do páreo de
uma categoria sempre muito disputada e ainda lado a lado com apresentadores adultos e profissionais.
Kilimanjaro, por sua vez, não deixou
por menos, demonstrando toda a docilidade e companheirismo que caracterizam tão bem a raça Mangalarga.
O fato emocionou a todos que
acompanhavam a mostra, tanto no
Centro Hípico de Tatuí como pela internet. Afinal, os narradores do even-

to, Marcelo Cerqueira e Josué Eduardo
Grespan, também foram contagiados pela emoção. “É lindo de ver isso
acontecer, é lindo demais, parabéns
Isabela, parabéns família Cardeal, que
linda cena, assim eu vou chorar também”, comentou Cerqueira durante a
transmissão.
Isabela, por sua vez, era só alegria quando conversou com a equipe
da Revista Mangalarga. “Eu fiquei muito emocionada. Para mim, foi tipo um
sonho realizado, mas sem o meu pai
eu não sei se eu conseguiria ter feito
isso. Eu sou muito grata pelo apoio
que ele me dá e por poder viver em
um haras, porque os cavalos de lá são
os melhores cavalos que existem”,
afirmou a garota, garantindo ainda
que pretende voltar muitas vezes para
apresentar animais na Nacional.
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Por Pedro C. Rebouças

Márcio Mitsuishi.

Evolução colorida
Pelagens mostram sua
força com uma tropa
de qualidade e números
em alta
O Mangalarga colorido teve
uma participação marcante na 43ª
Exposição Nacional, realizada no fim
de outubro, no Centro Hípico de Tatuí
(SP). Com elevado número de animais
inscritos, grande adesão por parte dos
expositores e qualidade crescente em
pista, o segmento de pelagens diferenciadas deu mais uma mostra de sua
força e de sua importância para a raça.

baios, castanhos e rosilhos.
“Hoje, a pelagem é uma realidade na raça Mangalarga, os animais são
de alto nível e os números mostram
que estamos no caminho certo. Prova disso é o fato do segmento ter sido
responsável por 50% das inscrições
desta Nacional, um número incrível
e um aumento grandioso, mostrando

a força das pelagens diferenciadas na
nossa raça”, destacou o criador Alberto Veiga Junior, Diretor Adjunto de Pelagem da ABCCRM, em seu pronunciamento na abertura da exposição.
Por sua vez, o também Diretor
Adjunto de Pelagem Eduardo Silvestri
Ribeiro ressaltou a evolução da participação do segmento na mostra má-

A alazã amarilha teve o segundo maior contingente, com 45 animais.

28

Revista Mangalarga | Jan./2022

Beto Falcão.

Júlio Oliveira

No total, 92 expositores participaram das disputas envolvendo a
classe de pelagens, sendo responsáveis pela presença em pista de 193
exemplares, entre pampas, alazões
amarilhos, pretos ou zainos, tordilhos,

A pelagem pampa contou com a participação de 81 animais.

A pelagem rosilha voltou a marcar presença na Expo Nacional.

Júlio Oliveira.

Márcio Mitsuishi.

43ª EXPO NACIONAL

Eduardo Silvestri e Alberto Veiga discursam na
abertura da Nacional.

xima da raça. “A gente vem em uma
crescente de expositores de pelagens
desde 2019. Em 2020, mesmo dentro
de um momento de pandemia, houve um crescimento do segmento de
16% e agora este ano registramos um
recorde de crescimento de 22% no
número de inscrições de pelagens.
Além disso, é importante ressaltar que
o maior índice de novos expositores
está na pelagem.”
Silvestri afirmou ainda que foi
uma satisfação enorme conseguir trazer as pelagens com força para dentro
da Nacional, inclusive atraindo algumas delas que estavam esquecidas na
raça, como a rosilha, que vem voltando a participar depois de um longo período longe das pistas. “Nesta edição,
além dos Grandes Campeonatos da
pelagem pampa, a gente também teve
os Grandes Campeonatos da pelagem
alazã amarilha, cuja realização está
sendo possível justamente por conta
do volume de animais inscritos”, destacou o dirigente mangalarguista.

Progresso
acelerado
Para o Diretor Adjunto Técnico
da ABCCRM, Alessandro Moreira Procópio, o segmento vem progredindo
também em termos de qualidade,
acompanhando a evolução da raça

A qualidade da tropa colorida vem evoluindo ano a ano.

como um todo. “Talvez a pelagem esteja evoluindo até em uma aceleração
um pouco maior, o que faz com que
ela se aproxime cada vez mais da classe geral. Nós tivemos aqui, tanto no
pampa como no alazão amarilho, um
crescimento muito grande de qualidade e de quantidade. Além disso, as
demais pelagens também vêm vindo
numa crescente, seja a preta, a tordilha, a castanha, a baia ou a rosilha.”
Já o jurado Jorge Eduardo Cavalcante Lucena apontou que foi possível
ver uma nítida evolução nas pelagens
durante a Nacional 2021. “Principalmente no pampa e no alazão amarilho,
que nessa exposição tiveram Grandes
Campeonatos separadamente, a gente
consegue ter um universo maior de animais e assim consegue ver exemplares
de muita qualidade. Mas a gente tem
visto trabalhos de criadores também
em outras pelagens, como a rosilha,
que esteve nesta exposição com alguns
animais. Eu acredito que isto é muito
interessante para melhorar a qualidade
média da raça, acompanhando a evolu-

ção vista também na classe geral.”
Este bom momento, claro, só
vem sendo possível graças ao empenho dos apaixonados pelos cavalos
coloridos, fato que mereceu o agradecimento do diretor Alberto Veiga durante a solenidade de abertura da 43ª
Expo Nacional.
“Eu queria agradecer a todo
criador e a todo usuário de cavalo
de pelagem, afinal esse é o futuro da
raça, é o caminho para o crescimento.
Além disso, eu gostaria que o pequeno criador e o médio criador que estão conosco nesta tarde se sentissem
parte desta festa maravilhosa, porque
hoje a pelagem pode se orgulhar de ter
um aumento grandioso, um número
incrível de inscrições, que, aliás, não
para por aqui, pois no ano que vem
vai ser ainda maior.”
Para conferir os resultados
completos dos julgamentos da classe
de pelagens da 43ª Expo Nacional do
Cavalo Mangalarga, acesse o portal
www.cavalomangalarga.com.br.
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Por Pedro C. Rebouças

Júlio Oliveira

COPA Cobasi Ypê

Competição
colocou em
destaque a
funcionalidade da
raça no primeiro
fim de semana
de atividades da
mais importante
mostra
mangalarguista
A prova contra o cronômetro exigiu velocidade e habilidade dos conjuntos.

A Copa Cobasi Ypê de Função
garantiu um momento especial de
adrenalina e emoção à 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga. Realizada na manhã do sábado
23 de outubro, na pista coberta do
Centro Hípico de Tatuí (SP), a etapa tatuiense da competição reuniu
21 conjuntos em vibrantes disputas
de maneabilidade nas modalidades
“Tempo Ideal”, na qual o mais importante é realizar a prova no tempo mais próximo possível do pré-estabelecido pelos organizadores,
e “Contra o cronômetro”, em que a
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velocidade na conclusão do percurso é o que mais importa.
Com um tempo final de
55s117, o conjunto José Luís Viana e
Osiris do Vassoural foi o mais rápido em pista, garantindo o título da
categoria “Contra o Cronômetro”.
O pódio da disputa foi completado
pelos conjuntos Rodrigo e Rubi do
Torquato II, que ficou com a segunda colocação ao marcar o tempo de
56s849, e Otávio e Miragem RBV,
cuja marca de 57s864 garantiu a terceira posição.

Já o pódio da categoria “Tempo Ideal – Profissional” foi encabeçado pelo conjunto Rodrigo e Rubi
Torquato II com o tempo de 80s359,
sendo seguido pelos conjuntos Angela Sorati e Q Linda do Vassoural,
cujo tempo de 80s143 garantiu a segunda colocação, e Cláudio Inácio e
Kwair do Torquato, que ficou com a
terceira posição ao marcar 79s480.
Por fim, a categoria “Tempo
Ideal – Amador” foi vencida por Silvio Torquato Junqueira, montando
Kaiser do Torquato, com a marca de
81s743. A segunda colocação, por

43ª EXPO NACIONAL
Márcio Mitsuishi.

sua vez, coube ao conjunto Murilo
Bussab e Vento do HOP, com o tempo de 81s985, enquanto o conjunto Luis Opice e Miragem RBV ficou
com a terceira posição, após finalizar a prova em 78s946.

Momento de
homenagem

Em seu agradecimento, Ricardo Urbano explicou seu início na
raça e se declarou um apaixonado
pela marcha do cavalo Mangalarga.
“É uma satisfação receber essa homenagem. Eu fui criado aqui na região de Tatuí e Itapetininga. Minha
infância foi no lombo de um cavalo,
com isso eu tive contato com todas
as raças e aprendi muito, mas os
equinos que mais me encantaram
sempre foram os de marcha. Por
isso, assim que tive a oportunidade
de voltar a me dedicar aos cavalos,
eu optei por esses animais e me iniciei junto à raça Mangalarga.”
Urbano ressaltou ainda a evolução que a marcha da raça vem vivendo. “Durante todos esses anos, a
raça vem evoluindo e a gente chega
neste momento podendo incentivar

A Copa de Função garantiu uma dose extra de emoção à 43ª Expo Nacional.
Márcio Mitsuishi.

Durante a cerimônia oficial de
abertura da 43ª Exposição Nacional,
realizada no início da tarde do dia
23 de outubro, logo após a finalização das provas da Copa de Função,
a Diretoria da ABCCRM homenageou os criadores Ricardo Urbano
Nassar, representante da Cobasi, e
Jorge Eduardo Beira, representante
da Ypê, pelo importante apoio dado
por essas empresas à Copa de Marcha e Função, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE).

As mulheres também marcaram presença nas provas funcionais.

e patrocinar o desenvolvimento da
marcha diagonal, ampla e progressiva do cavalo Mangalarga. Eu, aliás,
fico muito contente em ver tantos
jovens criadores empenhados, tantos ‘slogans’ de haras fazendo referência à marcha, com essa característica passando a ser a essência
real do nosso cavalo, a nossa grande
função.”
Para obter mais informações
sobre a Copa Cobasi Ypê de Marcha
e Função, acesse o portal oficial da
raça: www.cavalomangalarga.com.br.
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Por Pedro C. Rebouças

Márcio Mitsuishi.

Participação INÉDITA
43ª Expo Nacional
fez história ao abrir
um importante
espaço para a
presença no evento
de uma mula filha
de égua Mangalarga

Dalva Marques desfila com a mula Simpatia RF durante a 43ª Expo Nacional.

O desfile das bandeiras, atração que marca a cerimônia de abertura das Exposições Nacionais, trouxe uma marcante novidade na mais
recente edição do evento. Afinal,
esta foi a primeira vez que um muar
também participou desse momento
nobre da principal mostra mangalarguista.
Montada pela apresentadora,
treinadora e jurada de muares Dalva
Marques, a mula Simpatia RF entrou
em pista representando os muares filhos de éguas registradas Mangalarga
cadastrados na ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos da
Raça Mangalarga), fruto de uma iniciativa implementada pela entidade
em 2019, tendo como objetivo valorizar esses animais e fortalecer a pre-
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sença da raça neste forte mercado.
“Até agora, tem momentos em
que parece que eu estou sonhando,
pois há muitos anos a gente tinha
esse sonho e aguardava essa oportunidade. Demorou um pouco para
acontecer mas valeu a pena. Eu acho
que é muito importante que haja
essa divulgação do Muar Mangalarga,
pois se o Mangalarga é o Cavalo de
Sela Brasileiro, o muar cadastrado
pode ser definido também como o
Muar de Sela Brasileiro”, comenta a
mangalarguista.
Dalva prossegue contando que
a repercussão entre os muladeiros
foi gigantesca. “Eles apoiaram muito
essa participação na Nacional, além
de terem feito questão de me para-

benizar e de agradecer à diretoria da
ABCCRM por ter feito esse cadastro.
Isso é muito importante, pois proporciona a oportunidade de termos
esses animais marcados com o ferro
da Mangalarga, o que acaba por valorizá-los e destacá-los no mercado.”
A apresentadora revela também que sua vivência como jurada
lhe permitiu ver ainda com mais evidência as qualidades das mulas Mangalarga. “Eu já sabia que os muares
filhos de éguas da raça tinham uma
aptidão de sela incrível, com temperamento, comodidade e maciez, mas
foi ao longo desses sete anos como
jurada de provas de marcha de muares que eu pude ver como esses animais fazem a diferença nas pistas.”

43ª EXPO NACIONAL
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43ª EXPO NACIONAL

Por Pedro C. Rebouças

Pedro Rebouças.

Pedro Rebouças.

Circuito MANGALARGADA

Os participantes percorreram uma trilha de vinte quilômetros.

dentro da programação da 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga.
Competidoras verificam o tempo de trilha antes
de finalizar a prova.

Competição garantiu
um momento único
de convívio com
a natureza e o cavalo
Mangalarga durante
a principal mostra
da raça
Depois de dias muito secos, o
clima sofreu uma mudança brusca na
madrugada do domingo 24 de outubro, com uma forte e prolongada chuva caindo sobre a região de Tatuí (SP).
A manhã chuvosa, entretanto, não foi
capaz de desanimar os cavaleiros e
amazonas que participaram da prova
do Circuito Mangalargada, realizada
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Divididos em duplas, os participantes percorreram uma bonita trilha,
com vinte quilômetros de extensão,
dentro da propriedade que compõem
o Centro Hípico de Tatuí, sede do
evento mais importante da raça na
temporada, e também em seus arredores.
Ao longo de pouco mais de
duas horas de competição, os mangalarguistas atravessaram áreas de
pasto, estradas rurais e caminhos em
meio à mata fechada, tendo inclusive
que mostrar habilidade e técnica para
superar trechos prejudicados pela forte chuva da madrugada anterior.
Isso tudo com os participantes
tendo que se manterem atentos à estratégia e ao relógio, para cumprirem
o percurso no tempo mais próximo

possível do pré-estabelecido pelos
organizadores, e, é claro, sem descuidarem do bem-estar e da integridade
física de suas montarias.
Criada em 2018 pela ABCCRM
(Associação Brasileira de Criadores de
Cavalos da Raça Mangalarga), a Mangalargada é definida como uma cavalgada com adrenalina, ares de competição, aventura, velocidades e tempos
controlados, realizada sempre em belas trilhas. A competição, além disso,
tem o propósito de oferecer aos mangalarguistas um momento especial de
integração com a família, os amigos, o
cavalo e a natureza.
Para obter mais informações
sobre a 43ª Expo Nacional e o Circuito
Mangalargada, acesse o portal www.
cavalomangalarga.com.br ou siga as
páginas oficiais da raça no Instagram
e Facebook.

Exposições, COPAS & PROVAS

Por Pedro C. Rebouças

Copa da Alta Mogiana
Beto Falcão.

Evento marcou a retomada das atividades da
raça na Alta Mogiana com uma programação
movimentada e grande adesão dos
mangalarguistas

A programação do evento,
realizado com o apoio da ABCCRM
(Associação Brasileira de Criadores
de Cavalos da Raça Mangalarga), incluiu três aguardadas competições:
a Etapa da Alta Mogiana da Copa
Cobasi Ypê de Marcha, a Etapa da
Alta Mogiana da Copa Cobasi Ypê de
Função e ainda a 1ª Etapa do Circuito Mangalargada 2021.
Beto Falcão.

A Copa de Marcha recebeu 54 inscrições para a classe geral.

A tropa apresentou uma marcha de muita qualidade.
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O Núcleo Mangalarga da Alta
Mogiana promoveu, entre os dias
01 e 03 de outubro, no Haras Manoel
Leão, na cidade paulista de Ribeirão
Preto, um evento repleto de atrações
para a comunidade mangalarguista.

“Neste evento, nós procuramos fazer a junção das provas
funcionais com a prova de marcha
e com a Mangalargada. Dessa maneira, a gente conseguiu trazer 160
participantes acompanhados por
seus familiares e pôde realizar um
momento de confraternização do
qual a raça Mangalarga vinha necessitando bastante depois de um ano
tão complicado. Esse, afinal, foi o
primeiro evento que conseguimos
fazer assim que veio a reabertura
após o momento mais grave da pandemia”, destacou o criador Sílvio
Torquato Junqueira, presidente do

Exposições, COPAS & PROVAS
Beto Falcão.

Núcleo Mangalarga da Alta Mogiana,
em depoimento nas redes sociais da
ABCCRM.
Já a criadora Beatriz Biagi Becker, também integrante da diretoria do núcleo, ressaltou que o evento estava maravilhoso. “Eu acredito
que o evento realmente se consolidou aqui na Alta Mogiana. Ele foi
muito prestigiado pelos criadores da
região, como mostra o alto número
de inscrições para a prova de função
e também para a Mangalargada. Assim, eu gostaria de agradecer a toda
a nossa diretoria e também à diretoria da Associação por terem acreditado no nosso evento.”
muito celebrada, nós só tratamos de
continuar o evento na pista coberta,
o que pra nós foi uma alegria.”

Copa Cobasi Ypê
Promovida por meio da Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte
(LPIE), a Copa Cobasi Ypê de Marcha
Beto Falcão.

Sílvio Junqueira lembrou ainda que nem mesmo a chuva desanimou o público presente ao Haras
Manoel Leão. “Essa região vem sofrendo muito com a seca, então a
chuva que caiu durante a prova de
marcha não foi motivo de descontentamento. Ao contrário, ela foi

O evento mostrou a força da raça na Alta Mogiana.

chegou a sua segunda etapa na atual
temporada, registrando a participação de 26 expositores, provenientes
de diversas cidades paulistas, como
Ribeirão Preto, Morro Agudo, Orlândia, Nova Aliança, Tapiratiba, Piracaia, Cravinhos, Espírito Santo do
Pinhal, Guaíra, Rio claro, São José
do Rio Pardo, Viradouro, São Joaquim da Barra, São Paulo, Santa Rita
do Passa Quatro e Araçatuba, além
da paranaense Mariluz e da sul-mato-grossense Sete Quedas.
A disputa, cujo julgamento foi
conduzido pelo jurado João Pacheco
Galvão de França Filho, contou ainda com a participação de 54 animais
na classe geral e nove animais na
classe de pelagens. Demonstrando
muita qualidade de marcha, esses
exemplares protagonizaram páreos
muito concorridos, acompanhados
com grande atenção pelos mangalarguistas presentes ao recinto ribeirão-pretano.

As pelagens também fizeram bonito na pista ribeirão-pretana.

Já a Copa Cobasi Ypê de Fun-
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Núcleo da Alta Mogiana.

Exposições, COPAS & PROVAS

A nova geração marcou presença na Mangalargada.

ção movimentou a programação na
tarde do sábado (02). Contando com
disputas de maneabilidade nas categorias “Tempo Ideal” e “Contra o relógio”, a competição atraiu quase 40
inscrições, inclusive com a participação de criadores e usuários, além
dos cavaleiros profissionais.

ticiparam da disputa, realizada em
uma bela trilha de vinte quilômetros
nos arredores do Haras Manoel Leão,
comprovando o sucesso dessa jovem
modalidade mangalarguista, cuja
mistura de cavalgada, competição e
adrenalina vem conquistando cada
vez mais adeptos.

lidade, Leonardo Mendonça Tavares
ficou bastante satisfeito com essa experiência. “Eu achei uma delícia. Foi
um domingo bem gostoso, em uma
manhã gostosa, na qual o tempo ajudou, pois deu uma chuvinha e por
isso não estava com tanta poeira. Foi
tudo muito agradável.”

O evento do Núcleo da Alta
Mogiana trouxe ainda uma diferenciada premiação. “Nós criamos este
ano alguns prêmios simbólicos, que
não são oficiais da Associação. Dessa forma, o cavalo que participasse
da prova de marcha e da prova funcional, pós avaliação morfológica,
tinha direito ao prêmio ‘cavalo completo’. Já se ele participasse da prova
de marcha, de alguma das provas
funcionais e da Mangalargada, recebia o prêmio de ‘cavalo resistente’”,
explicou Sílvio Torquato Junqueira.

Na avaliação de Vinicius Mazza, Diretor de Cavalgada do Núcleo da
Alta Mogiana, a prova foi muito boa
e muito bem organizada. “A trilha foi
toda muito bem pensada, muito prazerosa e um ótimo teste para o nosso cavalo dentro daquilo que a gente
quer em termos de comodidade, funcionalidade e temperamento.”

Para obter mais informações
sobre as atividades do Núcleo da Alta
Mogiana, escreva para nucleomangalarga@gmail.com.br ou siga a página
oficial da entidade no Facebook.

Trilha prazerosa
A manhã do domingo (04) foi
palco da aguardada etapa de abertura
da nova temporada da Mangalargada. No total, sessenta conjuntos par-
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Em depoimento para a ABCCRM, a competidora Carolina Junqueira da Silva também se mostrou
muito satisfeita com a competição.
“Foi a primeira vez que eu participei
desse modelo de prova. Eu fui para
a trilha com a minha filha, que também já monta, e foi uma delícia. Eu
adorei e achei o percurso super bonito.”
Também estreando na moda-

Exposições, COPAS & PROVAS

Por Pedro C. Rebouças

Josimar Donizete Alexandre/Expo Rio Preto.

Arnaldo Mussi/Arquivo ABCCRM.

58ª EXPO RIO PRETO

O cobiçado troféu de Melhor Expositor da Exposição
de Rio Preto.
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A raça voltou a participar da Expo Rio Preto em 2019.

O cavalo
Mangalarga
esteve entre os
destaques da
programação
da tradicional
feira agropecuária
do noroeste
paulista

A 58ª Expo Rio Preto, realizada no período de 29 de setembro a
03 de outubro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em
São José do Rio Preto (SP), foi pioneira na retomada das feiras agropecuárias no interior paulista, após
um longo período de paralisação do
segmento por conta da pandemia
de covid-19.
Para isso, a feira, que em 2020
não pôde acontecer, promoveu uma
edição especial, dedicada exclusi-

vamente para julgamentos de raças, campeonato
leiteiro e outras
competições do
setor. Além disso,
em cumprimento
às medidas sanitárias de combate
à covid-19, não
houve presença
de público, ficando a participação
no evento restrita
apenas aos criadores e aos demais
profissionais envolvidos diretamente com a exposição.
Nesta 58ª edição, a tradicional feira do noroeste paulista teve
coordenação geral da Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento e coordenação institucional
da ACIRP (Associação Comercial e
Empresarial de São José do Rio Preto). Já a inédita coordenação das raças zebuínas foi realizada pela ABCZ
(Associação Brasileira dos Criadores
de Zebu).
Os julgamentos, por sua vez,
contaram com a participação de 751
bovinos, das raças Nelore, Nelore
Mocho, Tabapuã, Simental, Guzerá,
Indubrasil, Girolando e Gir Leiteiro,
enquanto os equinos estiveram representados por 116 exemplares das
raças Mangalarga do Brasil e Mangalarga Marchador.
“A realização da Expo 2021
tem um importante simbolismo no
setor agropecuário porque significa
a retomada da economia, após um
período difícil em que passamos

Josimar Donizete Alexandre/Expo Rio Preto.
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rais. Para avaliá-los,
foi convidado o jurado Thiago Nogueira
Negrão D’Angieri.

Bastante ativo
nas décadas de 1980
e 1990, o núcleo rio-pretense passou por
um período longo
de inatividade, mas
retornou à ativa em
2019, mesmo ano
em que voltou a participar da Expo Rio
Detalhe de troféu entregue na 58ª Expo Rio Preto.
Preto. Esta, portanto,
foi a segunda particicom a pandemia, tendo ainda que
pação da raça no evento nesta nova
tomar todos os cuidados e cautela
fase de retomada das atividades.
porque a covid ainda não acabou.
Assim, é momento de comemorar
mais esta edição da nossa tradicional Expo Rio Preto”, destacou o prefeito Edinho Araújo, em entrevista à
assessoria de imprensa do evento.

Ascendência na
região
A Exposição Mangalarga Regional de São José do Rio Preto, promovida pelo Núcleo de Criadores de
São José do Rio Preto e Região, com
o apoio da ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga), foi a responsável pela participação da raça na
tradicional feira rio-pretense.
Realizados no dia 02 de outubro, os julgamentos de marcha
e morfologia da mostra mangalarguista contaram com a participação
de cerca de 55 animais, expostos
por 15 conceituados criatórios dos
Estados de São Paulo e Minas Ge-

Em entrevista ao portal da 58ª
Expo Rio Preto, o presidente do núcleo regional de criadores, Adib Ismael Júnior, destacou o crescimento
da raça. “A criação de Mangalarga
está em ascendência na região e no
País, principalmente por ser um animal bastante funcional.”
Ainda de acordo com as informações veiculadas pelo portal oficial da feira agropecuária rio-pretense, somente na região de São José
do Rio Preto, há, atualmente, dez
criadores de Mangalarga, mas, segundo Ismael Júnior, a procura por
essa raça tem aumentado bastante,
com eventos como a Expo Rio Preto
sendo fundamentais para projetar o
Mangalarga no cenário regional.
Para conferir os resultados da
Exposição Regional de São José do
Rio Preto, acesse o portal oficial da
raça: www.cavalomangalarga.com.br.
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HARAS EM DESTAQUE

Por Pedro C. Rebouças

Questionado sobre como foi viver esse momento tão especial, o criador Nelson Antônio Braido, titular do
haras, não esconde a emoção. “Nossa!
Foi maravilhoso, foi um sonho realiza-
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Figo da Braido (Gálico do Morro Agudo x Zaragaza
da Braido): Grande Campeão Nacional Potro Geral e
de Marcha.

do. Com qualidade, comprometimento
e dedicação da nossa equipe, essa foi
uma Nacional que ficará para sempre
em nossos corações.”
Nelsinho, como é mais conhecido entre os amigos da raça, explica
ainda os motivos que levaram o criatório a essas relevantes conquistas.
“Em primeiro lugar, acreditar em nossa
genética, em nosso plantel, valorizando nossos garanhões e nossas éguas,
mostrando que nossos cruzamentos e
nossos sonhos em criar o cavalo Mangalarga, além de serem um prazer, concretizaram-se de fato e hoje estamos
no caminho certo.”

O criador conta também que o
direcionamento dado à seleção nos
últimos anos foi fundamental para o
bom resultado na pista da 43ª Expo
Nacional. “Nossa criação sempre foi
considerada muito bonita, e precisávamos fazer um direcionamento focado
em marcha em nossos cruzamentos.
Graças a Deus, conseguimos produzir
nosso garanhão Grande Campeão Regalo da Braido, que vem contribuindo
muito para isso. Temos feito também
cruzamentos direcionados com Gálico
do Morro Agudo e outros garanhões
excepcionais de marcha.”
Nelsinho cita ainda um exemplo
Beto Falcão.

A 43ª Exposição Nacional, realizada no fim de outubro, no Centro Hípico
de Tatuí, reservou momentos de grande
emoção para toda a comunidade mangalarguista. Entretanto, um criatório em
particular teve motivos de sobra para
se emocionar nesta edição do evento.
Afinal, com a incrível marca de dez conquistas obtidas nas disputas dos Grandes
Campeonatos Nacionais, o Haras Braido
viveu uma experiência inesquecível no
principal evento da raça e se consolidou
como uma verdadeira referência no universo do cavalo Mangalarga.

Nelson Braido com os prêmios da 43ª Expo Nacional, ao lado de familiares e colaboradores do Haras Braido.
Beto Falcão.

Paixão familiar, confiança
no plantel, direcionamento
focado em marcha
e equipe altamente
qualificada foram alguns
dos fatores que levaram o
criatório à impressionante
marca de dez Grandes
Campeonatos
conquistados na mais
importante mostra
da raça

Beto Falcão.

HARAS
BRAIDO

Coliseu da Braido (Regalo da Braido x Granada SP
do Papu): Reservado Grande Campeão Nacional
Cavalo Geral e de Marcha.

Trabalho de alto
nível
O titular do Haras Braido revela
que uma série de matrizes e garanhões
ajudaram a levar o criatório ao elevado
patamar em que se encontra atualmente. “Nossas matrizes, filhas do Quântico
da Janga, foram fundamentais nesse
processo. Entre elas: Visão da Braido, Vereda da Braido, Arábia da Braido, entre
tantas outras que formam a base do nos-

Dubai da Braido (Regalo da Braido x Arábia da Braido):
Grande Campeão Nacional Cavalo Pampa e 2º Res.
Grande Campeão Nacional Cavalo Pampa de Marcha.

so plantel de matrizes junto com éguas
renomadas como Porcelana da Braido,
Pamonha da Matta, Libra JF, Zaragoza da
Braido, Alpaca Sp do Papu, nossa pampa
de ouro Jina da Piratininga, além de outras mais. Entre os reprodutores, como
já dito anteriormente, fizemos uma base
com Quântico da Janga e, ao buscar e direcionar para animais de marcha, conseguimos acasalar com Regalo da Braido,
Gálico do Morro Agudo e etc.”
Além disso, para o Haras Braido,
equipe e estrutura são itens essenciais
para a realização de um trabalho de alto
nível. Assim, o criatório conta hoje com
um time enxuto e muito qualificado,
muito dedicado, profissional e composto por pessoas que sem dúvida adoram
o que fazem e trabalham para o resultado acontecer. O haras possui ainda uma
estrutura muito qualificada e completa.
“Nossos piquetes e pastos são
de Coast Cross e Tifton, produzimos
nosso próprio feno, além de baias, redondel, esteiras, entre outras estruturas
do que há de melhor para a preparação
dos animais e o seu bem-estar. Nossa
equipe, por sua vez, é focada, participativa ao ponto de discutirmos os acasalamentos em conjunto, definirmos
compras, vendas, direcionamento dos

animais e criação em geral. Na nossa
casa, todos são valorizados e confiamos
que essa maneira seja a melhor, democrática e vencedora”, explica Nelsinho.
O criador destaca ainda o time
que colabora para o aprimoramento do
haras. “A equipe Freire é responsável
por uma contribuição muito importante, atuando na reprodução, no trabalho
veterinário do dia a dia, na parte técnica e no treinamento dos animais, capitaneados pelos doutores André e Silas
na parte técnica e pelo doutor Felipe na
parte de reprodução. Já nossa turma
interna é liderada pelo Cristiano, que
está conosco há mais de 25 anos, Edgar
na parte da potrada, Gabriel na função
de adestramento da tropa, Manoel e Jeferson no dia a dia do haras. E ainda há
os profissionais das pastagens e manutenção em geral, liderados pelo Adilson
e pelo nosso homem do feno, o recém-contratado Washington.”

Paixão familiar
A ligação da família Braido com
o meio rural e o mundo dos cavalos já
dura mais de quarenta anos. Em 1980,
a procura por uma propriedade rural
no interior do Estado de São Paulo levou Nelsinho e seu pai Nelson Braido
a adquirir a fazenda Santo Antônio
do Rio Novo, em Cerqueira Cesar (SP),
Beto Falcão.

de seleção e busca pelo cavalo Mangalarga ideal. “Anos atrás, aconselhado
pelos amigos e técnicos André e Silas
Freire, começamos uma linda parceria
com éguas do eterno Papu, por meio
da qual buscávamos uma consistência
de marcha, acasalando com nossos garanhões e procurando dar o choque do
que chamamos de moderno x antigo
(a marcha genuína e pura do cavalo
mangalarga). Essa parceria resultou em
animais interessantíssimos para o haras, muitas matrizes que vamos poder
usar e assim melhorar a consistência
genética de marcha no plantel. Além
disso, destacando e comprovando esse
trabalho de resgate e acasalamentos,
conseguimos ter em nosso plantel o
Coliseu da Braido (Regalo da Braido x
Granada SP do Papu), animal que alinha tudo o que estávamos buscando,
marcha, morfologia e genética. Coliseu,
na Nacional de 2021, sagrou-se Reservado Grande Campeão Nacional Cavalo
geral e de Marcha, resultado que garante que ele é um animal de extrema qualidade zootécnica e com uma genética
consistente. Aliás, já começamos a usar
o Coliseu na reprodução e estamos ansiosos para ver o resultado da próxima
geração, sempre buscando qualidade,
de marcha e de genética.”

Beto Falcão.
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A 43ª Expo Nacional reservou momentos de
muita emoção para a família Braido.
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Ghalia da Braido (Regalo da Braido x Jina da
Piratininga): Grande Campeã Nacional Potra Pampa de
Marcha e 2ª Res. Grande Campeã Nacional Potra Pampa.

que viria a se tornar a Fazenda e Haras
Braido. Sempre apaixonado por cavalos, Nelsinho passou por várias raças
e modismos, sem que nenhum deles
o agradasse, até que a busca por um
equino funcional o levasse a descobrir
o Mangalarga.

Beto Falcão.

Em 1986, ele adquiriu seu primeiro animal da raça, e pouco depois,
em 1988, comprou em um leilão oficial
sua primeira égua com potro ao pé.
Assim, com o interesse crescente pelo
Mangalarga, acabou por se associar à
ABCCRM em 1989. Desde então, a paixão e a ligação das diferentes gerações
da família Braido com o cavalo de sela
brasileiro só vem crescendo, com a
raça passando a ocupar um lugar de
muita importância na vida de todos.

Bellagio da Braido (Quântico da Janga x Jina da
Piratininga): Reservado Grande Campeão Nacional
Cavalo Pampa.
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Em junho de 2011, um sonho
antigo da família tornou-se realidade
com a compra da fazenda Morro Verde, em Santo Antônio de Posse (SP),
o que permitiu que a sede do haras
ficasse mais perto da capital paulista, em uma região nobre de grandes
criadores da raça. Logo vieram vários
grandes momentos, como a conquista dos títulos de Melhor Criador e Melhor Expositor do Ranking Mangalarga
2013 e o Grande Campeonato Nacional
Cavalo de Regalo da Braido, em 2018,
até finalmente chegar o momento
mágico vivido nessa 43ª Exposição
Nacional.
“O Cavalo Mangalarga para nós
é motivo de muitas alegrias, união da
família e de ficarmos focados em torno
do cavalo. Meus filhos nasceram neste
ambiente, assim tanto o Nelson Junior
como a Maria Carolina passaram a
infância e os finais de semana na fazenda, aprenderam a gostar, a criar e
a curtir. Meu filho é meu conselheiro,
meu amigo, meu parceiro diário, me
ajuda demais e algumas vezes até não
deixa que eu faça alguma compra ou
venda, na verdade não me deixa fazer besteiras. Além disso, minha nora
Paola é companheira do haras nas cavalgadas de final semana, meu genro
também ama cavalo e até virou meu
sócio em um Grande Campeão Cavalo e há ainda a Helena que não passa
no haras sem curtir sua égua Flora.
Enfim, o cavalo está em nossas vidas,
minha filha participa e compete também no BH, o Brasileiro de Hipismo,
tendo inclusive se consagrado campeã
Paulista 1,20m amadora, um motivo de
muito orgulho para um pai coruja. Já
minha esposa Claudia é nosso alicerce!
Não poderíamos fazer tudo isso sem
ela, sempre foi ela que me incentivou

Beto Falcão.

Beto Falcão.

HARAS EM DESTAQUE

Faraó da Braido (Regalo da Braido x Jina da Piratininga):
Reservado Grande Campeão Nacional Potro Pampa.

e me ajudou a criar nosso Haras e ser
tão feliz, possibilitando através de tudo
isso ser reconhecido no nosso meio do
Mangalarga.”
Agora, Nelsinho e Claudia, junto
com os filhos, demais familiares e colaboradores do haras, pretendem desfrutar deste momento especial, cientes
de todos os desafios existentes no trabalho de seleção. “Sabemos que nossa
criação é cíclica, nossa raça está maravilhosa, com os animais marchando e
com uma beleza plástica incrível, nossos campeonatos estão muito no detalhe, nossa raça está muito profissional
e cada detalhe vale um campeonato,
então precisamos comemorar muito
mesmo; só quem está lá dentro das
pistas sabe como é difícil chegar lá. Temos que valorizar e aproveitar os momentos. Grandes Campeões são para
poucos, então vamos comemorar e valorizar nossa tropa, nossos colaboradores e nossa performance. E agradecer a
Deus por esse momento tão importante para o Haras Braido.”
Para obter mais informações,
visite o portal www.harasbraido.com.
br ou siga as páginas do criatório no
Instagram e no Facebook.

Território CAVALGADA

Por Thiago D’Angieri

Thiago D’Angieri.

13ª Romaria a
Aparecida do Norte

Nem a chuva desanimou os romeiros em sua viagem rumo a Aparecida.

A tradicional cavalgada de peregrinação de Jundiaí ao santuário de
Aparecida do Norte completou neste
ano de 2021 sua 13ª edição, viagem
que fazemos como ato de fé e devoção, reunindo a cada ano que passa
um maior número de amigos que
foram se juntando a nós pelo trajeto,
contabilizando ao adentrar na Basílica 21 cavaleiros, 02 charreteiros (atrelagem) e 07 pessoas nos veículos de
apoio, totalizando 30 participantes
além de alguns familiares que foram
nos recepcionar.
Vale ressaltar aqui uma frase
de autor desconhecido por mim “que
a principal função do cavalo é fazer
amigos”, e nestes mais de 50 anos dedicados ao cavalo Mangalarga, o fundador de nossa comitiva, o Dr. Tióca,
colecionou várias amizades e as trouxe
junto a seus familiares e amigos pessoais para compor este grupo, o qual
foi carinhosamente apelidado por seus
integrantes como “Cavalgada a Aparecida da turma do Tióca”.
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Devido a isso, essa reunião de
amigos criou dois pontos em comum,
a fé que nos leva a fazer a peregrinação
e o amor pela raça Mangalarga. Fato que
fica evidente já que as 34 montarias utilizadas pelos 21 cavaleiros eram todos
animais registrados na A.B.C.C.R.M., e
o grupo era formado desde usuários,
técnicos e de pequenos até grandes
criadores. O único animal participante
que não era da raça, a mula Fronteira,
foi atrelada ao “carrinho” (um tipo de
charrete) do Dr. Flávio D’Angieri.
E mais uma vez nesta jornada
de aproximadamente 300 km, onde os
animais transpuseram todo tipo de terreno (terra, pedras, asfalto, barro, alagamentos na estrada etc.), saíram de 700
m e atingiram praticamente 2000 m
de altitude do nível do mar, superando
longos aclives e declives, enfrentaram
as intempéries climáticas (altas temperatura, chuvas intensas, etc), o desafio
de caminhar dentre carros em movimentadas vias das cidades de Jundiaí
e Atibaia e as margens de grandes ro-

Turma
do Tióca
percorreu
cerca de 300
quilômetros
em oito dias
de viagem em
meio às belas
paisagens do
interior dos
Estados de
São Paulo e
Minas Gerais

dovias, novamente nossas montarias
provaram o temperamento de sela e
rusticidade da raça Mangalarga.
Outra vez pudemos desfrutar
das belas paisagens do interior dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, da
companhia de ótimos amigos, e claro
da marcha de nosso cavalo Mangalarga
nos 08 dias de viagem. E repetimos nos
08 dias uma rotina puxada, mas prazerosa, onde acordávamos às 03 horas da
manhã para tratar os cavalos, arrumar
nossas bagagens, arreiar a tropa e fazer
nossa oração matinal para iniciarmos
a cavalgada próximo das 05 horas da
manhã. Estratégia que fazemos desde
a primeira edição para fugirmos das altas temperaturas e da chuva forte que
geralmente cai no final da tarde nesta
época do ano. Seguimos cavalgando
todos os dias aproximadamente 08
horas, e mais ou menos no meio do
percurso trocávamos de montaria, fazíamos um lanche, e no mais apenas
pequenas paradas para hidratação dos
animais e nossa. Normalmente por

Todos os cavalos que participaram da romaria eram da raça Mangalarga.

volta da hora do almoço chegávamos
aos pousos, onde a prioridade era acomodar e tratar os animais, para depois
almoçarmos e confraternizarmos até a
hora de dormir.
Existem várias rotas utilizadas
por romeiros de todo o Brasil para
chegar ao Santuário de Aparecida do
Norte, em nosso caso pegamos parte
do Caminho da Graça e da Rota da Fé,
trajeto que traçamos para fugir das cidades e rotas asfaltadas, nos propiciando atravessar a serra da Mantiqueira,
seguindo o seguinte roteiro:
P 1º dia de viagem: Saída do Haras
D’Angieri (Jundiaí – SP) e chegada
ao Haras Canto do Picharro (Jarinu
– SP). Distância do percurso aproximado 30 km.
P 2º dia de viagem: Saída do Haras
Canto do Picharro (Jarinu – SP) e
chegada na Pousada Beira Rio (Piracaia – SP). Distância do percurso
aproximado 56 km.
P 3º dia de viagem: Saída da Pousada
Beira Rio (Piracaia – SP) e chegada
na Pousada e Restaurante do Pedrão
(Joanópolis – SP). Distância do percurso aproximado 31 km.
P 4º dia de viagem: Saída da Pousada
e Restaurante do Pedrão (Joanópolis
– SP) e chegada na Fazenda Esperança (Camanducaia – MG). Distância do percurso aproximado 46 km.
P 5º dia de viagem: Saída da Fazenda
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Esperança (Camanducaia – MG) e
chegada na Pousada Casa Verde (São
Bento do Sapucaí – SP). Distância do
percurso aproximado 45 km.
P 6º dia de viagem: Saída da Pousada
Casa Verde (São Bento do Sapucaí –
SP) e chegada na Pousada Chalés do
Rancho Santo Antônio (Campos do
Jordão SP). Distância do percurso
aproximado 38 km.
P 7º dia de viagem: Saída da Pousada
Chalés do Rancho Santo Antônio
(Campos do Jordão SP) e chegada
na Pousada Monte Verde (Guaratinguetá – SP). Distância do percurso
aproximado 28 km.
P 8º dia de viagem: Saída da Pousada
Monte Verde (Guaratinguetá – SP)
e chegada na Basílica de Aparecida do Norte. Distância do percurso
aproximado 27 km.
É preciso agradecer primeiramente a Deus e Nossa Senhora, pois,
durante a 13ª Romaria a Aparecida do
Norte da turma do Tióca, não houve

nenhuma intercorrência, todos animais e cavaleiros chegaram em perfeitas condições de saúde e o clima de
amizade e fé prosperou durante toda
a jornada, e aos amigos que tornaram
isso possível:
Cavaleiros: Tióca (sufixo da Uva),
Thiago, Thom, Paulo Corrêa (sufixo da
Marcha Trotata), Mauro Balan, Mário Espósito (sufixo do M.M.G.), Paulo Puttini (sufixo du Galã), Zequinha Lamartine (sufixo
ZCM), Mamão (sufixo ZCM), Riquelme,
Marco Maia (sufixo AJ), Isis Maia, Eduardo
Silvestre (sufixo ESR), Nelson Braido (sufixo da Braido), Pipo (Nelson Braido Júnior),
Alberto Veiga (sufixo Veiga), Ivan Costa,
Cassiano Terra Simon (sufixo Cass), Flávio
D’Angieri Filho (sufixo da Uva/F), Fábio,
Fausto, Ricardo Balbino, Felipe De Paulo.
Apoio: Tavinho, João Carlos, Joseano, Juscelino, Milton, Fagner, Pedro Henrique “Chassi” e Renato Flores.
Animais: Ás-de-ouro da Uva, T.D.
Maestro da Uva, Lord NLB (T.E.), Argos do
FES, Polaco Jundiaí, Tunísia do EFI (T.E.),
Dádiva da Marcha Trotada, Estampa da
Marcha Trotata, Garota da Marcha Trotada, Rosinha do M.M.G., Única do M.M.G.,
Jasmine AJ, Greta AJ, Atlanta da Sabaúna,
Queimada du Galã (T.E.), Trança du Galã
(T.E.), Savana du Galã (T.E.), Galeria ZCM
(T.E.), Alcateia ZCM (T.E.), Pororoca ZCM,
Romaria ZCM, Dália ZCM, Anaconda ZCM,
Indonésia ACF, Mel do LJP, Pepita do Orgin,
Jina da Piratininga, Córdoba da Braido, Vereda da Braido, Flora do Tatu, Celebridade Cass (T.E.), Edital Cass (T.E.), Dinâmica
Cass (T.E.), Estimada Cass (T.E.), e a muar
Fronteira.
Thiago D’Angieri.

Thiago D’Angieri.

Território CAVALGADA

Pausa para foto no belo cenário da Serra da Mantiqueira.

Território CAVALGADA

Cavalgada de
MANGUE SECO

A cavalgada de Mangue Seco ocorre anualmente no feriado de 15 de novembro.

Divulgação.

Passeio reuniu a comunidade mangalarguista baiana em um fim de
semana de muita amizade, contato com a natureza e convívio com o cavalo
Mangalarga do Brasil

O passeio percorre as belas paisagens da divisa entre os litorais baiano e sergipano.
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A novela Tieta, baseada no romance Tieta do Agreste, do consagrado escritor baiano Jorge Amado, é
considerada até hoje um dos maiores
sucessos da teledramaturgia brasileira. Transmitida na virada de 1989
para o ano de 1990, a atração contava
todas as noites com milhões de telespectadores, que se encantavam tanto
pela trama do folhetim como pelas
belas paisagens da localidade em que
ela foi gravada, a charmosa vila de
Mangue Seco, no município baiano de
Jandaíra.

Divulgação.

Por Pedro C. Rebouças

Divulgação.

Divulgação.

Território CAVALGADA

A cavalgada é comandada pelo mangalarguista
Paulo Seabra.

é a mais tradicional entre todas elas.

Um ambiente de amizade e descontração marcou a cavalgada.
Divulgação.

Localizado a cerca de 250 quilômetros de Salvador (BA), o povoado
de Mangue Seco conta com apenas
duzentos habitantes e é a última praia
no trecho norte do litoral baiano, estando separada da vizinha Praia do
Saco, já no Estado de Sergipe, apenas
pelo rio Real. Um cenário de rica natureza e grande beleza que encanta
aqueles que visitam a região.

O ponto de partida do grupo foi o povoado
de Coqueiros.

Divulgação.

Prova disso é que todos os
anos, no feriado de 15 de novembro,
um animado grupo de amigos mangalarguistas baianos faz questão de

se reunir para fazer uma cavalgada
nas praias de Mangue Seco e região.
Este ano, não foi diferente, e o grupo
capitaneado por Paulo Seabra, mais
conhecido como Paulinho “Coto”,
aproveitou o feriado prolongado da
Proclamação da República para colocar a tropa na estrada.

Quinze anos de
cavalgadas

A presença feminina também foi marcante no
evento.

Segundo o criador João Carlos
Teixeira Junior, do Haras Cachala Mangalarga, do município baiano de Pojuca, o grupo tem mais de quinze anos
de existência e já realizou várias cavalgadas, mas a da praia de Mangue Seco

Cachala conta ainda que esse
ano a programação do encontro teve
três dias de duração. “Nós chegamos
na região no sábado 13 de novembro
e na noite desse mesmo dia tivemos
uma confraternização com um belo
churrasco. No domingo (14), saímos
cedo para o povoado de Coqueiros
para esperar o caminhão com os cavalos e dar início ao passeio pelas belas
trilhas e praias da região.”
A cavalgada proporcionou aos
criadores baianos momentos muito
agradáveis de união familiar, contato
com a natureza e convívio com o cavalo Mangalarga. Tudo isso marcado
por um ambiente de muita amizade,
animação e alegria, bastante característico da comunidade mangalarguista da Bahia.
Agora, os criadores desse belo
estado do nordeste brasileiro já estão ansiosos pela próxima cavalgada,
com a certeza de que tem um encontro marcado no próximo feriado de 15
de novembro no belo cenário que garantiu o sucesso da novela Tieta.
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Núcleo de Goiás.

Por Antônio Celso Ramos Jubé

24ª Cavalgada da Cidade de Goiás
Núcleo de Goiás.

Os mangalarguistas goianos tiveram um dia de muita animação.

Evento
proporcionou
um agradável
dia de
confraternização
e convívio com
o cavalo de sela
brasileiro aos
mangalarguistas
goianos
Os diretores do núcleo goiano Toninho Villas Boas, Celso Jubé, Rodrigo Fleury e Fábio Veiga.

Um sábado perfeito para uma
cavalgada. Tempo nublado, chuva
suspensa, amazonas e cavaleiros, isto
é, crianças, adultos e idosos, reunidos
para participarem dessa tradicional
Cavalgada, organizada pelo Núcleo
Mangalarga de Goiás. E a tropa já preparada para mais um dia de trabalho.
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Com o apoio das Fazendas
Serra Dourada e Ouro Quente, os integrantes partiram da Fazenda Serra
Dourada, localizada no município da
Cidade de Goiás, antiga capital do Estado de mesmo nome, em direção à
Fazenda Areias de Maria Tereza, propriedade dos amigos Rogério e Aurio-

nes D’Ávilla, onde o tropeiro Donizete
Costa serviu aos presentes carne de
carneiro e linguiça de carne de porco
grelhadas, num momento de pausa.
Pelo trajeto, foram notadas as
frutas naturais do cerrado brasileiro,
cagaita, mutamba, corriola e até mes-

Núcleo de Goiás.

Núcleo de Goiás.
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Núcleo de Goiás.

Celso Jubé, um dos anfitriões do evento, montou seu belo Mangalarga
pampa.

O Núcleo de Goiás é o grande divulgador da raça em território goiano.

mo o pequi, ao final de sua produção
deste ano. Os córregos já abastecidos
pela intervenção de São Pedro, proporcionando a todos um ambiente
bucólico de tantos prazeres em um
evento dessa natureza.
Depois de um certo tempo cavalgando, chegamos na Fazenda Toca
do Coelho, do amigo Tião Caroço,
onde todos se fartaram com um delicioso churrasco e suas complementações de estilo, devidamente acompanhado de uma cerveja bem gelada,
que nunca falta.
Nesses eventos, contamos com
a participação de muares e equídeos
sem registro, um evento democrático.
Entretanto, os exemplares Mangalarga
mostraram a sua pujança, sua beleza

A cavalgada foi marcada por um ambiente de muita amizade.

e o conforto da sua Marcha Trotada,
encantando a todos.

drolândia, Itaberaí, Crixás, Anápolis e
Goiânia.

O Núcleo Mangalarga de Goiás
foi patrocinado pelas empresas Uniagro, Fosplan, Palheiros Tabaker e
Sempa Sementes, com o apoio da
ABCCRM, que enviou alguns brindes
que foram sorteados entre os participantes ao final do evento.

É o “Cavalo de Sela Brasileiro”
sempre presente nos eventos equestres em Goiás. Até a próxima.

No retorno à Fazenda Serra
Dourada, no final da tarde do dia 13 de
novembro, foi servido outro churrasco
aos participantes, depois de dispensados todos os cuidados com a tropa,
que tomou um suculento banho e foi
descansar nos piquetes da fazenda.
Estiveram presentes cavaleiros
de várias regiões do Estado, a saber,
Goiás, Itapuranga, Pirenópolis, Hi-

Várias gerações de mangalarguistas
prestigiaram o evento.
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Divulgação.

Câmara Setorial de Equídeos

O secretário Itamar Borges destacou a importância da nova Câmara Setorial.

Defendido e articulado pelo Instituto Brasileiro
de Equideocultura (IBEqui), novo fórum pretende
formular ações para o desenvolvimento do setor
em território paulista
A Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SAA) do Estado de
São Paulo anunciou, no dia 09 de novembro, a criação da Câmara Setorial
de Equídeos. O anúncio foi feito em
solenidade na sede da entidade, localizada na capital paulista, com a presença de autoridades, representantes

Articulado pelo Instituto Brasileiro de Equideocultura (IBEqui), o
novo órgão estadual será um fórum
permanente de interlocução entre o
setor privado e público, com o objetivo de formular iniciativas para o desenvolvimento do segmento equestre
e para o fortalecimento do agronegócio paulista.
Divulgação.

de associações e técnicos do setor.

A solenidade aconteceu no Salão Nobre da Secretaria de Agricultura.
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Integrante
do IBEqui, a ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga) esteve representada
no
evento pelo Superintendente do
Serviço de Registro Genealógico,

Henrique Fonseca de Moraes Junior, e
pelo Gerente Geral, Ricardo Balio.
Em depoimento durante a solenidade, o secretário de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo, Itamar
Borges, destacou a importância da
nova Câmara Setorial de Equídeos e
lembrou que a ação também marcou
uma data muito especial para o órgão.
“Oficialmente, hoje é o primeiro ato
em São Paulo em comemoração ao
aniversário dos 130 anos da Secretaria e estou muito feliz, por fazer parte
desse mundo, por essa família do cavalo”, disse Borges.
O secretário prosseguiu deixando clara sua confiança no segmento
equestre. “Com certeza vocês vão fazer a diferença, potencializando e fazendo com que São Paulo se coloque
também como protagonista nesse trabalho tão importante que o mundo do
cavalo desenvolve e que é responsável
por fazer a diferença no Brasil”, afirmou Itamar Borges.
Já Manuel Rossitto, presidente-executivo do Instituto Brasileiro de
Equideocultura (IBEqui), destacou que
a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo propiciou um
momento marcante para o cavalo.
“Dessa forma, faremos da câmara um
campo de oportunidades. Teremos
um espaço para a troca de informações e apreciação de propostas, entre
o setor público e privado, na busca de
soluções para os nossos gargalos, através de políticas públicas.”

Panorama MANGALARGA

Por Pedro C. Rebouças

Equoshow.

EQUOSHOW
Raça
Mangalarga
teve
participação
destacada
no inédito
encontro
de raças
realizado para
a inauguração
oficial da nova
pista do Centro
Hípico de
Tatuí

A marcha da raça esteve em destaque no Equoshow.

Além da ABCCRM, o evento
também contou com a participação
do IBEqui (Instituto Brasileiro de Equideocultura), da imprensa especializada, de empresas do mercado equestre
e de outras 16 Associações do setor,
que tiveram a oportunidade de expor
as qualidades e diferenciais de seus
respectivos animais, assim como de
realizar apresentações para que o público pudesse conhecer melhor a fun-
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cionalidade de cada uma delas.
A Diretoria da ABCCRM esteve
representada no evento pelo Presidente Eduardo Rabinovich, pelo Vice-

-Presidente de Exposição César Iembo
e pelo Diretor de Exposição Guilherme
Saad. Além disso, também estiveram
presentes o coordenador do colégio
de jurados Benedito Carlos da Silva,
Equoshow..

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga
(ABCCRM) marcou presença, na sexta-feira 03 de dezembro, no Equoshow,
um inédito encontro de raças equinas
que marcou a inauguração oficial da
nova pista coberta do Centro Hípico
de Tatuí (CHT), no interior paulista.

Benedito Carlos e Eduardo Rabinovich conduziram a apresentação do Mangalarga do Brasil.

A treinadora Dalva Marques auxiliou na apresentação dos animais ao público.

o gerente Ricardo Balio, a gerente de
comunicação Danielle Buschhausen, a
representante do marketing Sara Feliciano e o editor da Revista Mangalarga
Pedro Rebouças.
Em seu discurso, o presidente
Eduardo Rabinovich elogiou a iniciativa do Centro Hípico de Tatuí de
promover essa reunião entre as Associações e destacou a forte ligação da
raça com o recinto tatuiense, palco
das duas edições mais recentes da
Exposição Nacional. Na sequência, o
coordenador do colégio de jurados
Benedito Carlos da Silva falou sobre
as qualidades do Mangalarga e apresentou um julgamento simulado de
marcha e morfologia, contando para
isso com a participação de um seleto
grupo de cavalos e éguas da raça.
Os animais se apresentaram
tanto na marcha como na morfologia,
com as peculiaridades de cada um
desses julgamentos sendo explicadas
de forma didática pelo representante mangalarguista. A iniciativa despertou o interesse do público, que se
entusiasmou particularmente com a
marcha apresentada pelos represen-
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tantes da raça.

Amor ao cavalo
A anfitrião do evento, Clélia
Erwenne, apresentou aos presentes
todos os atrativos da nova pista coberta, assim como de todo recinto do
CHT. Em seguida, exaltou a oportunidade ímpar de reunir todas as raças
em um grande encontro para celebrar o amor ao cavalo, permitindo ao
mesmo tempo que se desenvolvesse
uma maior aproximação e entrosamento entre associações, criadores e
representantes de diversas empresas
fornecedoras de produtos e serviços
voltados ao universo equestre.

vam: ABCCMM (Associação Brasileira
dos Criadores do Cavalo Mangalarga
Marchador), ABCCCampolina (Associação Brasileira de Criadores de
Cavalos da Campolina), ABCCC (Associação Brasileira de Criadores de
Cavalos Crioulos), ABCCCB (Associação Brasileira de Criadores do Cavalo
Bretão), ABCCH (Associação Brasileira
de Criadores do Cavalo de Hipismo),
ABCC Pônei (Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos Pônei), ABPSL
(Associação Brasileira de Criadores do
Cavalo Puro Sangue Lusitano), ABQM
(Associação Brasileira dos Criadores
de Cavalo Quarto de Milha), ABCJPêga
(Associação Brasileira dos Criadores
de Jumento Pêga), ABCCA (Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo
Árabe), ANTT (Associação Nacional
Três Tambores), ABHIR (Associação
Brasileira de Hipismo Rural), ABCC
APPALLOSA (Associação Brasileira
dos Criadores do Cavalo Appaloosa),
FPH (Federação Paulista de Hipismo),
ABCPAMPA (Associação Brasileira do
Cavalo Pampa) e CBH (Confederação
Brasileira de Hipismo).

Equoshow.

Equoshow.

Panorama MANGALARGA

Já o representante do IBEqui,
Manoel Rossito, parabenizou o CHT
pelas belas instalações e pela inédita
iniciativa de promover o encontro e a
união das raças, aproveitando ainda
para explicar o surgimento desse novo
órgão de representação do segmento,
assim como suas conquistas recentes
e principais metas para o futuro.
Entre as entidades do setor
também presentes ao evento, esta-

A beleza dos exemplares da raça também
encantou o público.

Por Paulo Junqueira Arantes
Cavaleiro profissional e Diretor da agência Cavalgadas Brasil
Divulgação.

LAZER & CULTURA

A viagem proporciona a chance de cavalgar ao lado dos fascinantes animais africanos.

Ouvir o potente rugido de um
leão nas savanas à noite é algo impressionante. Durante um safári a
cavalo os sons da natureza durante a
noite nos acampamentos se transformam numa experiência inesquecível.
Já fiz vários safáris a cavalo na
Divulgação.

Safári a cavalo na
Reserva Masai Mara,
no país africano,
reúne paisagens
impressionantes e
fauna icônica

O cavalo permite uma aproximação incrível dos animais da reserva natural.
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África (Botsuana, Namíbia, África do
Sul, Zimbábue) e o Quênia sempre esteve na minha lista. Agora chegou a
vez, em setembro vou com um grupo
de amigos fazer esse que sem dúvida
é um dos melhores safáris a cavalo.
São poucos os lugares do planeta com
tanta visibilidade de vida selvagem
como na Reserva Nacional Masai Mara.

Grande Migração
- Ciclo natural e
instintivo numa
jornada única
Considerado o maior espetáculo de vida selvagem da Terra, a Grande Migração acontece todos os anos
entre julho e outubro. Cerca de um milhão de gnus, mais de 250 mil zebras

Divulgação.

LAZER & CULTURA

As paisagens da Reserva Nacional Masai Mara também são de grande beleza.

e numerosas manadas de outros animais atravessam o rio Mara. A migração entre a Tanzânia e o Quênia é uma
das mais notáveis epopeias selvagens
da natureza. Os animais percorrem
milhares de quilômetros atrás de água
e alimento para garantir a própria sobrevivência e de seus filhotes.

mentários da BBC e da National Geographic.

Experiências
únicas

Divulgação.

Reserva Nacional
Masai Mara

O conceito de safári a cavalo
surgiu no Quênia na década de 1970,
como uma das melhores formas de se
aproximar da vida selvagem da África e vivenciar um estilo de hospedagem único. É a maneira mais intensa
e autêntica de explorar o ecossistema
do Masai Mara, cavalgando ao lado de
grandes manadas de animais. A Masai
Mara é uma das maiores Reservas da
África e foi cenário para muitos docu-

A cavalgada oferece a oportunidade de assistir à grande migração.

Durante nosso safári a cavalo,
vamos ter oportunidade de ver predadores em ação, galopar lado a lado
com manadas nas savanas, testemunhar cenas e ter experiências que com
certeza vão ficar eternizadas em nossa memória.

Guias Masai
No decorrer dos dias de convivência com nossos guias Masai, vamos
conhecer e aprender sobre a cultura, tradições e costumes desse povo tão emblemático do Quênia. Os Masai há muito tempo empregam uma abordagem
“verde” para o manejo da terra. Muito
antes da criação de Parques como meio
de conservação ambiental, os Masai já
pastoreavam seus rebanhos sem causar
danos à terra ou à vida selvagem.
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A convivência com os Masai permite aprender sobre a cultura desse povo.

O estilo de vida tradicional
dos Masai concentra-se no gado,
sua principal fonte de alimento. Entre eles, a medida da riqueza de um
homem é em termos de gado e de
filhos. A dieta Masai tradicional depende do leite, sangue e carne de
gado, com a caça limitada, o que não
interfere no ecossistema.

Divulgação.

Divulgação.
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O safári proporciona uma oportunidade incrível de contato com a natureza.

A natureza vista de
camarote
A maneira mais intensa e autêntica de vivenciar o ecossistema
do Masai Mara, é fazer um safári
com hospedagem em diferentes
acampamentos em meio às savanas africanas. Ao longo da semana,

vamos ficar em confortáveis tendas
em quatro acampamentos diferentes que com certeza vão nos proporcionar vivências inesquecíveis.
Vamos testemunhar esse fascinante
espetáculo da natureza de nossas
varandas.
Safári a cavalo no Quênia, paisagens impressionantes e fauna icônica.

“Marwari - The Horse of India”

“A Índia é um país multicultural, com uma raça de belos cavalos com uma história fascinante, a
Marwari. Para divulgar essa raça,
que faz parte da herança cultural da
Índia e esteve em risco de extinção,
me associei à renomada fotógrafa
de equinos Paula Da Silva na edição
deste livro de arte”, conta Junqueira.
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O viajante detalha ainda que
“Paula mostra no livro sua habilidade distinta de contar histórias por
meio de 120 fotos que exploram a
Índia exótica e rural, capturando o
poder, a graça e a herança dos bravos cavalos Marwari”.
A obra traz ainda 16 páginas
de texto (em inglês) sobre as origens
do Marwari, seu significado cultural,
o contexto de como contribuíram
para a rica história da Índia e o status atual da raça. Merecem destaque
também as 20 ilustrações originais
do livro Shaliotra, que data do século XVI e é reconhecido como um dos
primeiros tratados sobre cavalos e
conhecimento veterinário.

Com capa dura, formato
25,5cm por 30cm e um total de 160
páginas, “Marwari - The Horse of
India” pode ser adquirido pelo valor
de pré-lançamento de R$ 175,00 por
meio do portal: https://www.ipsispub.com.br/product-page/marwari-the-horse-of-india.
Paula Da Silva.

O colaborador da Revista Mangalarga Paulo Junqueira Arantes, autor de artigos com dicas de turismo
equestre no Brasil e no mundo todo,
está participando do lançamento do
livro “Marwari - The Horse of India”,
que nasceu no meio de uma viagem
a cavalo que realizou na Índia em
2018.

O projeto nasceu em viagem
à Índia em 2018.

LAZER & CULTURA
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Qual a
conexão entre
a locomoção e
genética?
A qualidade e diagrama dos diversos tipos de andamento são características extremamente valiosas nos
cavalos. Várias raças equinas como o
Mangalarga, o Mangalarga Marchador,
o Campolina, o americano Tennessee
Walking Horse e o islandês Icelandic
Horse são selecionadas e desejadas
por seus diagramas de andamento
únicos. Estes diagramas de andamento ocorrem em velocidade “intermediária”, entre o passo (de baixa
velocidade) e o cânter/galope (de alta
velocidade). Entretanto, estes têm em
comum alguns fatores. Dentre estes
fatores, a transmissibilidade para a
prole, ou seja, originam-se e são controlados pela genética. E se então a genética pudesse nos ajudar a desvendar
e selecionar melhor os andamentos de
nossos cavalos?
Todos os cavalos saudáveis são
capazes de realizar os diagramas básicos de locomoção em baixa velocidade (o passo) e em alta velocidade
(cânter e galope). No entanto, em velocidade intermediária, os diagramas
podem variar imensamente, tanto em
diagonal versus lateral – indo do trote,
o extremo diagonal, ao pace ou “andadura verdadeira”, o extremo lateral.
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Para que entenda melhor, o pace é um
andamento com membros laterais
pareados, e momentos de suspensão
durante a troca de apoios, realizado
por algumas raças estrangeiras. No
oposto do “espectro” ao pace, que é
um andamento exclusivo em pares
laterais associados, está o trote, que
é um andamento caracterizado pelos
pares diagonais associados. Entretanto, nenhum dos dois é considerado
um andamento marchado, pois possuem momentos de suspensão (onde
o cavalo não tem contato com o solo
ou está “no ar”) entre a troca de pares
de apoio.
Já raças de andamento marchado (ou seja, sem tempo de suspensão),
são apreciadas por sua variedade de
andamentos, nos quais os membros
têm movimentos dissociados. Em alguns andamentos, podemos discernir
o som de quatro batidas distintas de
cascos correspondentes à marcha. E
justamente esta dissociação é um dos
fatores que leva à comodidade do andamento (mas não o único!). Mesmo
assim, em alguns andamentos marchados há momentos de associação
dos membros diagonais ou laterais
que podem se assemelhar à associação
encontrada no trote e no pace, respectivamente. O tríplice apoio é, contudo,
uma característica marcante das marchas, quando três membros estão em
contato com o solo ao mesmo tempo.
De fato, muito da comodidade sentida
pelo cavaleiro ou amazona na sela é de

fato atribuída a essa característica (Figura 1). Contudo, tecnicamente, a ausência de suspensão é uma das principais características de um andamento
marchado – opostamente ao saltado
– e nisso se incluem tempos de apoio
monopedal (apenas um membro em
contato com o solo), de acordo com
as descrições de andamento reconhecidas internacionalmente.
Em vertebrados, como o cavalo,
os tipos de locomoção são controlados pelos geradores de padrão central
(GPCs), um grupo de neurônios presentes na medula espinhal. Embora
os neurônios exatos que compõem
os GPCs ainda não sejam conhecidos,
são regulados por fatores genéticos
que “pré-programam” ou determinam
o comportamento desses neurônios.
Os andamentos marchados inatos e
hereditários podem variar entre as raças, como o Mangalarga, o Tennessee
Walking Horse, o Mangalarga Marchador e o Icelandic Horse, contudo são
em sua totalidade controlados pelos
GPCs. Estes neurônios funcionam em
“disparos” cíclicos e ritmados, que orquestram o movimento de uma maneira ligeiramente diferente para cada
tipo de andamento, “sinalizando” os
membros para se locomoverem em
tempos e diagramas variados. Entretanto, uma pergunta permanece ainda
sem resposta: Qual é o “código” embutido no DNA que controla as ações
desses GPCs?
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DMRT3 e
o Andamento
Recentemente foi relatado cientificamente que a modificação ou
mutação de apenas uma única “letra”
em todo o código genético é capaz de
influenciar o andamento em uma variedade de espécies. O exemplo mais
famoso no cavalo é uma mutação em
um gene chamado DMRT3 (fator de
transcrição relacionado ao doublesex
e mab-3, isoforma 3) (Andersson et al.
2012). Esta mutação revelou-se bastante comum dentro do grupo de Icelandic Horse estudados, que incluía aqueles com a capacidade de realizar cinco
andamentos (passo, tölt, trote, galope
e flying pace) e aqueles que podiam
realizar apenas quatro andamentos
(passo, tölt, trote e galope). A variante
DMRT3 é geralmente encontrada em
maior quantidade em raças de andamento marchado, como o Mangalarga
Marchador e o Paso Fino. E em outras
raças, é a forma mais comum do gene
DMRT3: no Tennessee Walking Horse
e no Standardbred Americano de corrida (Jäderkvist et al. 2015; Promerová
et al. 2014).

Figura 1. (de cima para baixo): momento de tríplice apoio, apoio lateral e apoio monopedal, realizados durante
andamento marchado pelo mesmo indivíduo. Fotos por Fellipe Araújo.

Um estudo realizado no Mangalarga Marchador sugeriu que, embora
possivelmente ligado ao tipo de marcha (batida ou picada, dois tipos de
andamento marchado da raça), a variante do DMRT3 não é a causa principal da habilidade inata de marchar
(Patterson, Staiger e Brooks 2015).
Apesar de indivíduos de marcha picada possuírem a forma modificada do
DMRT3, A/A, enquanto os de marcha
batida geralmente serem C/C, este genótipo por si só não é um indicador
perfeito do tipo de marcha. Tanto a
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marcha picada quanto a batida possuem momentos de movimento laterais e diagonais nos seus diagramas, e
cavalos C/A (heterozigotos, com uma
forma de cada) se encontram em ambas as categorias de tipo de marcha.
Outros estudos posteriores também
relataram cavalos de picada com o
genótipo C/C. Interessantemente, a
marcha picada também é comumente
associada a uma transição mais difícil
para o galope e uma qualidade inferior de galope por juízes e treinadores
da raça (Patterson, Staiger e Brooks
2015).

O DMRT3 está
relacionado à
marcha e à
capacidade de
galope?
Embora Andersson et al. (2012)
sugerirem que a variante DMRT3 poderia ser a causadora da capacidade
de realizar andamentos marchados
a quatro tempos em velocidade intermediária, também foi observado
que cavalos homozigotos A/A (duas
cópias da variante) obtiveram classificação de qualidade menores no galope. No Standardbred Americano, a
presença do alelo C foi associada a um
galope mais equilibrado e melhores
pontuações na transição para o galope
(Jäderkvist et al. 2015). Em Finnhorses, o genótipo A/A foi associado a
uma habilidade aumentada em corridas de atrelagem ao trote, um evento
em que os cavalos são desqualificados
por entrar no galope (Fegraeus et al.
2015).

80

Revista Mangalarga | Jan./2022

Raças que não são conhecidas
por andamentos marchados também
podem possuir a variante A em uma
frequência baixa. Um estudo encontrou cavalos C/A heterozigotos entre
as populações de Cavalos Quarto de
Milha e puros sangues árabes, mas
como graças à baixa frequência, não
se pode tirar nenhuma conclusão em
relação às características de andamento desses indivíduos (Regatieri
et al. 2016). A variante não distingue os momentos de apoio laterais e
diagonais, porque o cavalo islandês
(Andersson et al. 2012), American
Saddlebred (Regatieri et al. 2017),
Standardbred (Jäderkvist et al. 2015)
e Finnhorse (Fegraeus et al. 2015)
que realizam ambos trote e pace frequentemente possuem a variante A
em homozigose. Por fim, frequências mais altas do DMRT3 alterado
são encontradas em cavalos criados
para corridas de atrelagem (Andersson et al. 2012), apoiando a teoria de
que este gene e este alelo influenciam
a capacidade de transição do andamento de velocidade intermediária
para o galope.
Recentemente, a Etalon Diagnostics (uma empresa de teste genético para cavalos) avaliou mais de onze
mil indivíduos de diversas raças para
a mutação do DMRT3. Foi descoberto
em cerca de 11% dos Mangalargas testados, bem como 6,3% da população
de Paint Horses e 3,9% dos Quartos de
Milha. Entretanto, é importante frisar
que na Mangalarga o DMRT3 não confere a habilidade de andamento marchado, bem como na Paint Horse e na
Quarto de Milha não faz com que os
animais apresentem andamento marchado ao invés de saltado.

O futuro da
seleção de
marcha baseada
na genética
À medida que pesquisadores
desenvolvem ferramentas melhores
para avaliar os parâmetros de andamento, podemos também melhorar a
classificação dos fenótipos andamento, assim classificando com detalhes
os andamentos. Ferramentas recentes permitem a avaliação de pontos
quantitativos, com o mínimo de interferência ambiental possível, sem
anexar instrumentos físicos ao cavalo
ou fazê-lo passar sobre um piso especial. Dessa forma, podemos caracterizar os andamentos com o mínimo
de influência humana, da forma mais
natural ao animal – afinal, o que será
transmitido é a sua habilidade natural,
produto dos genes, e não os artifícios
utilizados para alterar essa habilidade!
A etapa de análise e identificação do tipo de marcha é extremamente importante. Os padrões de andamento são provavelmente controlados
por vários genes, cada um desempenhando um papel pequeno no controle dos GPCs. Com maior compreensão
das pequenas diferenças entre cada
diagrama e tipo de andamento, podemos conectar de forma mais eficaz
as variantes genéticas que controlam
estas características.
Atualmente, o teste genético
para o DMRT3 está disponível comercialmente; este teste pode ser usado
para seleção geneticamente assistida,
para criadores que desejam alterar o
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desempenho de seus cavalos nas transições para o cânter e galope. O teste é
particularmente útil para a seleção de
cavalos que devem evitar a transição
para o galope (mantendo o andamento intermediário) em altas velocidades, como em competições de atrelagem ou de marcha de alta velocidade
(Speed Racking).
Testes genéticos que detectam
a variante no gene DMRT3 são o primeiro passo no uso da tecnologia genômica para selecionar cavalos com
diagramas desejados. No entanto,
mais pesquisas são necessárias, especialmente quando consideramos a
incrível diversidade de andamentos
marchados realizados mundialmente.
Contudo, a pesquisa genética não é
sem custos, e provavelmente exigirá

a assistência de Associações de Raça
que podem se beneficiar do uso dessas ferramentas para melhoramento e seleção do plantel. Por meio de
pesquisas, podemos descobrir componentes genéticos que controlam
os andamentos específicos de cada
raça de cavalo. O desenvolvimento
de ferramentas de seleção genética
permitirá que criadores, treinadores
e proprietários selecionem e criem cavalos com mais precisão, diminuindo
custos com indivíduos “inadequados”
ao ideal de criação – e assim, custos a
curto, médio e longo prazo. Essas ferramentas também auxiliam nos protocolos de treinamento específicos,
que podem aumentar o potencial comercial e o desempenho dos cavalos.
A genética pode auxiliar a “nivelar” o
campo da seleção, garantindo o po-

tencial reprodutivo para o andamento, e deixando a competição apenas a
cargo do ambiente: quem maneja melhor, quem treina melhor, quem cria
melhor... Apesar de ainda não ser uma
realidade, a tecnologia para tornar isto
verdade já existe, basta o interesse!
Laura Patterson Rosa, DVM, Ph.D.
Cientista Geneticista
Etalon Diagnostics
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SILAGEM DE MILHO:
POSSO? DEVO?
Em tempos de seca intensa
como tivemos em 2020 e 2021, esse
tema está amplamente em voga, indo
desde a defesa ferrenha até a condenação total de seu uso.
Em uma resposta direta ao título deste artigo. Posso? Sim. Devo?
Não.
E vamos explicar de forma detalhada quando posso e por que não
devo.
O quando posso é mais fácil,
pois, se a questão é a saúde do cavalo a médio e longo prazo, somente
posso utilizar por um período curto e
pré-definido, onde não haja disponibilidade de outros tipos de alimentos
volumosos. Sendo assim, se a opção
for morrer de fome ou comer silagem,
claro que a segunda é melhor.
Muitos se levantam em defesa
deste tipo de alimento alegando que o
utilizam há anos sem consequências
(ao menos visíveis) e os animais estão
gordos e bonitos. Como se animal gordo fosse sinônimo de animal saudável.
Além disso, muitos se baseiam
em pesquisas científicas, reais e corretas nas condições propostas, que
observaram ótima tolerância do equino ao consumo de silagem e com boa
absorção dos nutrientes. Porém, a
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imensa maioria dessas pesquisas foi
realizada por curto espaço de tempo,
muitas entre 15 e 30 dias de consumo.
Conforme citado, por períodos curtos,
não encontramos problemas graves.

A técnica exige que o milho
(ou outro alimento que seja compatível com o sistema, como sorgo, cana
de açúcar, capim elefante, etc.) seja

cortado no ponto certo (no caso do
milho, quando o grão está em ponto de pamonha), picado (Figura 01)
e levado ao silo (que pode ser de superfície, trincheira, etc. (Figuras 02 e
03), onde será prensado de forma a
eliminar todo o oxigênio e coberto
com lona de forma a que possa sofrer
o processo de fermentação anaeróbica
com produção de ácidos, como lático
e acético, que irão reduzir o pH para
3,8 a 5,0, dependendo da quantidade
de carboidratos disponíveis. Quando
não bem feito, pode haver ação de
Clostridium que compromete a qualidade da silagem e a aceitação pelos
animais. A redução do pH e a ausência
de oxigênio são fatores fundamentais
para a produção de um alimento de
melhor qualidade.

Figura 01. Silagem cortada e já pronta
para fechamento no silo

Figura 02. Silo de superfície vedado para
evitar entrada de ar

Mas então por que não devo?
Em primeiro lugar devemos
observar as condições de produção e
armazenamento.
A ensilagem é um processo
de preservação do alimento volumoso
em ausência de oxigênio, ou seja, em
anaerobiose.

Figura 03. Silo trincheira,
já aberto, o que permite
contato da silagem com o ar,
iniciando assim, o processo
de fermentação aeróbica.
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Características de uma boa silagem são temperatura baixa, cheiro
agridoce característico e agradável e
coloração uniforme.
Se houver cheiro forte, temperatura elevada e desuniformidade na
aparência, são fortes indicativos de
produto comprometido sendo proibitivo seu uso na alimentação animal,
especialmente de equinos.
E aqui começa alguns dos problemas. Pelo método de preservação,
anaeróbico, a partir do momento que
se abre o silo (Figura 03), há incidência
de oxigênio sobre o produto, iniciando assim o processo de fermentação
aeróbica, que, grosseiramente, pode
ser chamado de putrefação. Claro que
isso demora algumas horas, mas para
o equino, em razão de particularidades de seu aparelho digestório, entre
abrir o silo e o animal ingerir totalmente a silagem, não deve ultrapassar
o período de duas horas. Ou seja, para
se tratar equinos com silagem de forma otimizada, esta deve ser fornecida
4 ou 5 vezes ao dia. Em animais embaiados, os cuidados devem ser redobrados, pois, devido a ociosidade que
a baia propicia, se o produto estragar,
o animal pode ingerir mesmo assim
(Figura 04 e Figura 05).

Figura 04. Equino a campo ingerindo silagem de
sorgo. Não é uma boa forma de se administrar, pois a
quantidade é excessiva, havendo desperdício.

Figura 06: Silagem ensacada depois
do processo fermentativo, tendo já iniciado
processo aeróbico de fermentação,
o que compromete a qualidade do produto
e coloca em risco a saúde do cavalo.

Figura 05. Equino embaiado ingerindo silagem.
Nessas condições, deve-se ter maiores cuidados e
descartar, fora da baia, o que sobra a cada 2 horas.

Dentre as características do
aparelho digestório dos cavalos estão o fato de não poder vomitar/arrotar e, diferente dos ruminantes, a
sua câmara de fermentação está localizada na porção final do aparelho
digestório, tornando o equino mais
sensível a processos fermentativos
em porções anteriores. Sendo assim,
adquirir silagem de terceiros, ensacada sem que haja retirada do oxigênio
a qual teve contato ao se abrir o silo
(Figura 06 e Figura 07), é colocar os
animais sob risco. Além disso, o envoltório que mantém o produto, deve
ser manuseado com cuidado, pois, se
rasgar (Figura 08 e Figura 09), permite a entrada de oxigênio acelerando a
degradação do alimento. Certamente
manter silagem na carreta ou carriola
(Figura 10) para administrar mais tarde (prática comum com gado, p.ex.) é
proibitivo no caso de equinos.

Figura 07: Silagem ensacada depois do
processo fermentativo. Observe a grande
formação de fungos no produto (porções brancas).
Essas colônias estão em estado avançado
sendo de fácil visualização, mas colônias em
desenvolvimento podem não ser visíveis.

Do ponto de vista nutricional, ou
seja, quantidade de nutrientes que o
animal necessita, a silagem tende a ser
deficitária em alguns nutrientes e excessiva em outros. Em ambos os casos,
não favorece a saúde do cavalo. Para
se equilibrar, deve-se obrigatoriamente utilizar rações de ótima qualidade
e, eventualmente, suplementos, o que
certamente encarece o custo diário.
E aqui é mais fácil de demonstrar, pois é matemática e sua interpretação no manejo diário.
Uma silagem de milho, segundo o CQBAL, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), possui 31,1% de
matéria seca (ou seja, alimento sem a
água), 7,24% de proteína bruta e 2,79
mcal de energia digestível.
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Vamos ver em 2 exemplos:
1. Equino em manutenção (ou
égua em gestação, 1º ao 8º mês),
450kg de peso vivo. As necessidades

Figura 08: Silagem ensacada com
embalagem rasgada, o que compromete
ainda mais qualidade de seu conteúdo.

Figura 09: Silagem embalada em filmes
plásticos. Se o filme for rasgado, como
na imagem, não existe mais apenas
fermentação anaeróbica, comprometendo
a qualidade do produto

Figura 10: A silagem somente deve ser
retirada do silo no momento do fornecimento
e na quantidade adequada para que os
animais a comam em, no máximo duas horas.
Manter em carriolas ou na carreta, ou mesmo
no silo aberto, favorece a fermentação aeróbica,
comprometendo a qualidade do produto.
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diárias são de 6,3 a 7,7 kg de matéria
seca de alimento, 567 g de proteína
bruta e 14,9 mcal de energia digestível. Para atender a essa demanda,
exclusivamente com silagem por dia
(em matéria original), são necessárias
de 20 a 25 kg de silagem (ofertada em
4 a 5 vezes). Nessa quantidade a proteína oscila entre 456 e 557 g, ficando
abaixo das necessidades. A energia
ofertada fica entre 17,5 e 21,5 mcal,
entre 17% e 44% acima das necessidades (por isso o animal engorda, o que,
insisto, não quer dizer que temos um
animal saudável). Ou seja, para atendermos a demanda de alimento mínima de um animal de 450 kg de peso,
proteína fica abaixo das necessidades
e energia acima. Isso é desequilíbrio
nutricional.
2.Égua em Lactação, 2º mês, 480
kg de peso vivo. As necessidades diárias são de 10 a 12 kg de matéria seca
de alimento, 1.441 g de proteína bruta
e 29,4 mcal de energia digestível. Para
atender a essa demanda, exclusivamente com silagem por dia (em matéria original), são necessárias de 32
kg a 38 kg de silagem (ofertada em 4
a 5 vezes). Esta quantidade está além
da capacidade de ingestão do equino, não sendo possível atender a demanda dos demais nutrientes. Nesse
caso, seria obrigatório ofertar outros
alimentos, mas o equilíbrio não é fácil
de se obter.
Mas existem ainda outras características anátomo-funcionais do
equino que desfavorece o uso da silagem, especialmente a de milho.
Em primeiro lugar o fato de ser
triturada, o que desfavorece o desgaste natural dos dentes, especialmen-

te incisivos, mas também molares e
pré-molares. Nenhum experimento
científico dos mais antigos, leva essas
especificidades do equino em consideração. A ausência do desgaste natural
leva a problemas dentários que precisam ser corrigidos ao menos uma
vez ao ano. Um equino em pastagem,
raramente tem esses problemas. Cabe
ressaltar que o consumo exclusivo de
feno, também leva a essas alterações
dentárias.
Em decorrência da menor mastigação da silagem, há menor produção de saliva, que possui ação tamponante no estômago, diminuindo a
ação maléfica do ácido clorídrico na
mucosa. Além disso, a saliva é composta também por um fator de crescimento epitelial, que estimula a renovação das células da mucosa gástrica.
Menos saliva, maior possibilidade de
gastrite e úlcera gástrica.
E por fim, com efeito mais imediato, está o dismicrobismo, ou disbiose, decorrente do excesso de amido da silagem de milho.
A digestão do amido deve ser
feita por ação enzimática, especialmente pela amilase pancreática, liberada no duodeno, porção inicial do
intestino delgado.
Como há contrações do aparelho digestório, movimento denominado peristáltico, que conduz o alimento progressivamente por todo o
aparelho, se a quantidade de amido
for grande, ou se houver estímulo das
contrações por ação das fibras, como
na silagem, o amido não é totalmente
digerido pelas enzimas, indo parar no
intestino grosso, onde ocorre a fermentação microbiana. Essa fermen-
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tação excessiva provocada pelo amido nessa porção, leva a mortalidade
da microbiota simbiótica, ocorrendo
a disbiose, que permite proliferação
de bactérias patogênicas com consequências nefastas à saúde do equino.
Diminuição da microbiota significa queda da resposta imune local e sistêmica, menor produção de
serotonina, hormônio precursor da
melatonina, responsável pela qualidade do sono, entre outras funções.
Cerca de 90% da serotonina do corpo
é produzida por células presentes na
mucosa gástrica e que são nutridas
pela microbiota simbionte. Além disso, menos microbiota, menor biodisponibilidade de nutrientes oriundos
da alimentação de volumoso, mais
deficitária fica a dieta de meu animal
(mesmo a matemática mostrando que
está ok, mas esta nos diz o que seria
o equilíbrio nutricional sem levar em
conta os fatores fisiológicos de médio
e longo prazo).
Inúmeros casos de profissionais veterinários de campo são relatados em equinos com problemas em
articulações, tendões e musculatura
decorrentes de alimentação com silagem de milho.
Faleiros et al. (2019), no XIV
Fórum de Gastroenterologia em Equinos, realizado na UFMG, elaboraram
uma série de recomendações e restrições sobre o uso de silagem de milho
para equinos, listadas a seguir:
• Alto risco de desenvolvimento de
obesidade e resistência insulínica,
quando expostos a dietas com alto
teor de carboidratos não fibrosos.
Isto acarreta risco aumentado de
laminite endocrinopática.

• Menor ação da amilase pancreática equina sobre o amido de milho,
que pode superar a capacidade de
digestão no intestino delgado.
• Elevado risco de disbiose intestinal em dietas ricas em amido, com
destaque para redução de pH e
aumento na produção de gás. Isto
implica risco aumentado da ocorrência de clostridioses, enterite anterior e colite.
• Grande susceptibilidade do equino
em desenvolver inflamação sistêmica frente ao desenvolvimento
de infecções e intoxicações por microrganismos e seus componentes.
Isto implica em maior risco de laminite relacionada à sepse.
• Grande susceptibilidade dos equinos a micotoxinas. Maior risco de
sintomas sistêmicos, maior risco
de redução da imunidade, que vem
sendo comumente observada em
co-contaminações.
• Alta susceptibilidade do equino a
alterações gastrointestinais, que
induzem síndrome cólica. Risco de
complicações maiores como laminite pós-cólica.
• Potencial para lesões diversas em
peças dentárias, indução de cáries
periféricas e desgaste prematuro
dos dentes devido ao baixo pH do
alimento.
• Alta susceptibilidade do equino
para gastrite. A influência do baixo
pH da silagem de milho ainda não
está bem determinada.
• Alta susceptibilidade dos equinos
a desenvolvimento de alterações
metabólicas, devido aos desequilíbrios na relação de energia/proteína e cálcio/fósforo, como:
o Síndrome metabólica equina
o Osteodistrofia fibrosa

o Osteocondrose e outras doenças articulares
o Desvios angulares e flexores
• Crescentes evidências científicas
de que a obesidade e o desbalanço
mineral nas éguas (incluindo receptoras), se reflete negativamente no desenvolvimento fetal e na
maior ocorrência de doenças ortopédicas em potros.
Em razão desses fatores, maléficos à saúde do equino, porém que
podem ocorrer apenas a médio e longo prazo, é que reafirmamos que não
devemos fornecer silagem de milho
para equinos, exceto em casos de exceção, e por curto período bem definido.

André G. Cintra. MV, Prof. Esp.
Autor dos livros “Alimentação equina:
nutrição, saúde e bem-estar” e “O cavalo: características, manejo e alimentação” e coautor do livro “Manual de
gerenciamento equestre: textos, tabelas e planilhas”.
Contato: agcintra@gmail.com. Site
www.andrecintra.vet.br
Instagram: @andregcintra. YouTube:
André G. Cintra
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Galeria dos

Grandes

CAMPEÕES
Diva AOR

Grécia do Gadu

Hellen LPC

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Gde. Campeã Nacional

Égua de Marcha de Pelagens

Égua de Marcha de Pelagens

Égua de Marcha de Pelagens

Sumatra RAA

Bellinha da Arabella

Diva AOR

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Égua de Pelagens

Égua de Pelagens

Égua de Pelagens

Marambaia J.F.

Leite Moça França

Princesa do H.I.C

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Égua de Marcha Alazã Amarilha

Égua de Marcha Alazã Amarilha

Égua de Marcha Alazã Amarilha

Primavera RJV

Marambaia J.F.

Pamplona do H.I.C

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Égua Pelagem Alazã Amarilha

Égua Pelagem Alazã Amarilha

Égua Pelagem Alazã Amarilha
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CAMPEÕES
Hípica do PEC

Salomé S.C.P

Liege do PEC

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Grande Campeã Nacional

Égua de Marcha Pelagem Pampa

Égua de Marcha Pelagem Pampa

Égua de Marcha Pelagem Pampa

Hípica do PEC

Fronteira CASS

Liege do PEC

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Égua Pelagem Pampa

Égua Pelagem Pampa

Égua Pelagem Pampa

Jóia Rara França

Chaleira SP do Papu

Tél Taça da S.L.G

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Égua de Marcha

Égua de Marcha

Égua de Marcha

Thalia da Piratininga

Firenze do CCP

Certeza CASS

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Égua

Égua

Égua
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CAMPEÕES
Alameda da Jauaperi

Herdeira do Espinhaço

Preciosa Rio das Flores

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potranca de Marcha Pelagens

Potranca de Marcha Pelagens

Potranca de Marcha Pelagens

Alameda da Jauaperi

Herdeira do Espinhaço

Granola da Tarlim

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potranca Pelagens

Potranca Pelagens

Potranca Pelagens

Elegância VJC

Imperatriz do Gadu

Iluminada do Gadu

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potranca de Marcha Alazã Amarilha

Potranca de Marcha Alazã Amarilha

Potranca de Marcha Alazã Amarilha

Iluminada do Gadu

Elegância VJC

Imperatriz do Gadu

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potranca Alazã Amarilha

Potranca Alazã Amarilha

Potranca Alazã Amarilha
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CAMPEÕES
Ghalia da Braido

Clarissa Dara

Lagoa do PEC

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

de Marcha Potra Pampa

de Marcha Potra Pampa

de Marcha Potra Pampa

Lagoa do PEC

Maravilha do PEC

Ghalia da Braido

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potra Pampa

Potranca Pampa

Potranca Pampa

Copacabana da Jauaperi

Jasmin do A.E.J

Cingapura do EFI

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potranca de Marcha

Potranca de Marcha

Potranca de Marcha

Jasmim do A.E.J

Copacabana da Jauaperi

Heroína CASS

Grande Campeã Nacional

1ª Res. Grande Campeã Nacional

2ª Res. Grande Campeã Nacional

Potranca

Potranca

Potranca
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CAMPEÕES
Pajé da Sagra

Havaí AOR

Apolo RJ Boa Vista

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

Potro de Marcha Pelagens

Potro de Marcha Pelagens

Potro de Marcha Pelagens

Apolo RJ Boa Vista

Batuque ESR

Pajé da Sagra

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

Potro de Pelagens

Potro de Pelagens

Potro de Pelagens

Iluminado do Gadu

Cometa J.E.B

Marfim do Corumbau

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Potro Alazão Amarilho

de Marcha Potro Alazão Amarilho

de Marcha Potro Alazão Amarilho

Iluminado do Gadu

Marfim do Corumbau

Vermute R.M.

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

Potro Alazão Amarilho

Potro Alazão Amarilho

2º Res. Grande Campeão Nacional

Potro Alazão Amarilho
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CAMPEÕES
Macaé do PEC

Luxemburgo do PEC

Norton do PEC

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Potro Pampa

de Marcha Potro Pampa

de Marcha Potro Pampa

Luxemburgo do PEC

Faraó da Braido

Macaé do PEC

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

Potro Pampa

Potro Pampa

Potro Pampa

Figo da Braido

Gatuzo CASS

Habib do Gadu

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Potro

de Marcha Potro

2º Res. Grande Campeão Nacional

Figo da Braido

Galan CASS

Habib do Gadu

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

Potro

Potro

de Marcha Potro

Potro
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CAMPEÕES
Eldorado AOR

Diamante Veiga

Quartzo Rio das Flores

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Cavalo Pelagens

de Marcha Cavalo Pelagens

de Marcha Cavalo Pelagens

Eldorado AOR

Quartzo Rio das Flores

Diamante Veiga

Grande Campeão Nacional Cavalo

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Pelagens

Cavalo de Pelagens

Cavalo de Pelagens

Herói do Urbano

Galante LPC

Colorado JNN

Grande Campeão Nacional Cavalo

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Alazão Amarilho

Cavalo de Marcha Alazão Amarilho

Cavalo de Marcha Alazão Amarilho

Amarante ESR

Zeus HMG

Colorado JNN

Grande Campeão Nacional Cavalo

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

Alazão Amarilho

Cavalo Alazão Amarilho

Cavalo Alazão Amarilho
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CAMPEÕES
Flamingo do PEC

Justiceiro J.E.G.

Dubai da Braido

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Cavalo Pampa

de Marcha Cavalo Pampa

de Marcha Cavalo Pampa

Dubai da Braido

Jaú do PEC

Bellagio da Braido

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

Cavalo Pampa

Cavalo Pampa

Cavalo Pampa

Inhambú ACF

Coliseu da Braido

Libertador ACF

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

2º Res. Grande Campeão Nacional

de Marcha Cavalo

de Marcha Cavalo

de Marcha Cavalo

Instinto da Araxá

Coliseu da Braido

Beirute CASS

Grande Campeão Nacional

1º Res. Grande Campeão Nacional

Cavalo

Cavalo

2º Res. Grande Campeão Nacional

Cavalo
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