PALAVRA DO PRESIDENTE

Momento de união
É com muita satisfação que observamos nesses primeiros meses do ano
uma ampla retomada das atividades da
raça. Graças à gradual normalização da
vida, após duas temporadas muito difíceis
em decorrência da pandemia de covid-19,
finalmente estamos podendo voltar a organizar nossos eventos e a nos encontrar com
mais frequência para desfrutar da nossa
paixão pelo cavalo Mangalarga do Brasil.
O que temos visto, entretanto, é
muito mais que a simples volta ao cotidiano, uma vez que o empenho e a dedicação
demonstrada pela comunidade mangalarguista têm sido muito grandes, com exposições e copas acontecendo nos mais diferentes pontos do país, sempre atraindo um
número expressivo de participantes, o que
mostra a disposição de todos para superar
as diferenças e trabalhar de forma unida
para termos uma raça cada vez mais forte.
Entre os eventos realizados país
afora, podemos citar a Exposição de Itaberaba, organizada por nossos amigos baianos, a Expo Verão, que exibiu as qualidades
do nosso cavalo para o público do badalado litoral catarinense, e a Exposição de
Anápolis, responsável por mostrar a força
do nosso cavalo no estado de Goiás. Além
disso, nossa Exposição Brasileira aconteceu em um dos palcos mais importantes
da agropecuária brasileira, o Parque Assis
Brasil, na cidade gaúcha de Esteio.
É preciso destacar ainda o momento incrível que vivenciamos no decorrer do feriado de Tiradentes, durante o
qual a Mangalarga do Brasil pôde demonstrar toda a sua pujança, com a realização
simultânea de dois grandes eventos, responsáveis por reunir quase 350 animais.
Foram eles a 6ª Expo Vale, promovida pelo
Núcleo do Vale do Paraíba no Agrocentro de
Jacareí, importante reduto mangalarguista
no interior paulista, e a Etapa de Amparo
da Copa Cobasi Ypê de Marcha e Função,
em que nossos animais mostraram toda a
qualidade de sua marcha e suas incríveis
habilidades funcionais na pista do Centro
Hípico Hipocampo.
Os mangalarguistas, além disso,

mostraram muita animação para selarem
suas montarias e voltarem às trilhas em
cavalgadas, como a das Fazendas Históricas, que reuniu cerca de 200 pessoas em
Orlândia, e em Mangalargadas, como as
realizadas com grande êxito na Espinhaço
Agropecuária e em Amparo.
Tudo isso, aliás, teve reflexos
muito positivos no mercado da raça, com
um número expressivo de leilões compartilhando animais de alta qualidade, demonstrando ótimos índices de liquidez, atraindo
novos criadores e usuários e, em especial,
comprovando a posição de destaque do
Mangalarga no cenário equestre brasileiro.
Entretanto, é importante ressaltar que também existem grandes desafios
à frente. Afinal, o momento que vivemos
na raça apresenta dois extremos. Temos
nosso cavalo num altíssimo nível de qualidade, mostrando ser o verdadeiro cavalo
de sela, sem perder sua beleza e demais
qualidades, porém também temos um momento difícil, no qual cada ação de fomento, de marketing ou estrutural necessita
de investimento. Esta verba, contudo, está
cada vez mais difícil. Estamos fazendo um
tremendo esforço para manter a Associação financeiramente saudável. Temos receitas limitadas e a inadimplência tem aumentado, assim como os custos. Por esse
motivo, estamos buscando alternativas de
parcerias comerciais. Para tanto, temos
um mídia kit muito bem feito, que mostra o
quanto a raça pode ser atrativa para parcerias comerciais. Assim, pedimos àqueles
que tiverem acesso a empresas que possam vir a ser nossas parceiras comerciais
entrarem em contato conosco, para juntos
buscarmos alinhar estas parcerias.
Além disso, temos hoje uma dependência do trabalho voluntário, que é
sempre bem-vindo mas que nem sempre
tem a disponibilidade da qual precisamos.
Apesar das limitações, seguimos fazendo.
Recentemente estreou o programa Mundo
Mangalarga, que espero que tenham tido a
oportunidade de assistir. Tivemos também
o curso realizado no Haras EFI, que foi um
sucesso, pelo qual agradeço à família EFI

e ao Marcelo Cerqueira, que tanto se esforçaram para a sua realização. Seguimos
também apoiando os Poeirões, eventos
importantes de fomento, como o de Três
Pontas, que foi um sucesso, numa região
de apaixonados pelo cavalo. Parabéns ao
Núcleo Raiz de Minas pela iniciativa. Continuem contando com a gente!
Venho também ressaltar que
temos já aprovados recursos nas Leis Federal e Paulista de Incentivo ao Esporte
para podermos realizar nossas Copas de
Marcha, Função, Mangalargadas e provas. Estes eventos são estratégicos para
o crescimento e fortalecimento da nossa
raça, mostrando vários atributos de nosso
cavalo. Para isto precisamos que todos nos
ajudem na captação de recursos via ICMS
e IR. Foram enviadas cartas a muitos criadores pedindo ajuda nas captações e até
agora praticamente não tivemos retorno.
Assim, reitero que é muito importante que
nos mobilizemos para captar os valores já
aprovados nestas duas leis. A aqueles que
possam de alguma forma ajudar, pedimos
que entrem em contato com o Ricardo Balio
na Associação.
Em resumo, temos muito a fazer, mas precisamos de vocês associados
nesta empreitada. Precisamos também
de união. Afinal, é um entendimento que
a raça é de todos nós. Vamos todos juntos
trabalhar para o engrandecimento de nossa raça!
Obrigado e um abraço a todos!
Eduardo Rabinovich
Presidente da ABCCRM

TOPÁZIO JMJ
A capa desta edição
apresenta o belo Topázio JMJ,
um dos garanhões chefes do Haras A.E.J, localizado no município paulista de Amparo, em registro do talentoso fotógrafo Beto
Falcão.
Filho de Xodó M (Resgate JO x Novidade M) em Jardineira CJ (Regatão CJ x Azeitona
CJ), Topázio ostenta o título de
Bicampeão Nacional Progênie
de Pai, sendo apontado como um
dos principais reprodutores da
raça atualmente.

REVISTA

Afinal, desde a primeira
geração nascida no Haras A.E.J

e nos demais Haras que o utilizaram, Topázio demonstrou passar
a seus filhos suas características
marcantes na marcha, morfologia, dinâmica e temperamento.
Além disso, sua linhagem totalmente aberta é muito interessante para refrescar os cruzamentos
dentro da raça, hoje já muito
adotados pelo Haras A.E.J.
Para conhecer mais a
fundo o trabalho realizado pelo
Haras A.E.J, confira a matéria
especial da seção “Haras em
destaque”, uma das atrações da
presente edição da Revista Mangalarga.
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AMPLA
RETOMADA
A Revista Mangalarga traz
nesta edição um amplo balanço
dos primeiros meses da atual
temporada, ao longo dos quais a
raça viveu uma fase de ampla retomada das atividades, após o difícil período vivido nos dois anos
anteriores em decorrência das
restrições impostas pela pandemia de Covid-19.
Assim, o leitor poderá conferir as exposições, copas, pro-

vas, cavalgadas, dias de campo e
poeirões que marcaram o início
de 2022, trazendo um animador
presságio para o segundo semestre e o restante da temporada
mangalarguista.
Boa leitura e um forte
abraço,

Equipe Revista Mangalarga
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Por Pedro C. Rebouças
Márcio Mitsuishi.
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Prova abriu
com grande
sucesso a nova
temporada da
competição
A prova reuniu 40 conjuntos no Haras Espinhaço.

O Haras Espinhaço, comandado pelo criador Emiliano
Abraão Sampaio Novais, foi palco
da primeira etapa da temporada
da Mangalargada 2022. Realizada
no sábado 19 de fevereiro, dentro
da programação do 3º Dia de Mangalarga Espinhaço Agropecuária, a
competição reuniu a família mangalarguista em um gostoso dia de
cavalgada com adrenalina e espírito de competição pelas trilhas da
propriedade, localizada no município paulista de Botucatu.
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Márcio Mitsuishi.

MANGALARGADA
DO HARAS ESPINHAÇO

Diversas gerações marcaram presença na competição.

RETORNO COM
FORÇA TOTAL
Gláucia Novais comemorou especialmente a volta dos eventos após todos os desafios trazidos
pela covid-19. “Depois de um ano
de pandemia, no qual a gente não
conseguiu realizar a nossa etapa da
Mangalargada, é muito gratificante poder voltar a realizá-la. Este
ano, aliás, a gente está recebendo
40 conjuntos, incluindo crianças e
adultos, em uma trilha bem gostosa

A família Novais recepcionou a comunidade mangalarguista.

sim como a de toda a raça, teve as
atividades bastante reduzidas. No
ano passado, por exemplo, ocorreu
apenas uma etapa da Mangalargada. Então agora está tudo voltando
com força total.”

preparada com todo o cuidado para
esta disputa”, ressaltou a organizadora em entrevista a Francisco Bezerra, representante da ABCCRM,
durante a transmissão ao vivo.
Por sua vez, Rodrigo Novais celebrou a oportunidade de
receber a Família Mangalarga do
Brasil. “Graças a Deus, tivemos
um dia maravilhoso para fazer uma
agradável Mangalargada. É um
prazer receber os amigos mangalarguistas novamente aqui na Espinhaço Agropecuária. Nos últimos
dois anos a nossa programação, asMárcio Mitsuishi.

Responsáveis pela organização do evento, os irmãos Gláucia
e Rodrigo Pedrosa Sampaio Novais, comemoraram o êxito desta
terceira edição da Mangalargada
do Haras Espinhaço, que este ano
contou com uma grande novidade, a
transmissão ao vivo no Youtube por
meio da plataforma Ride2Play, fato
que permitiu ao público conhecer
melhor a dinâmica e as regras dessa modalidade hípica desenvolvida
pela ABCCRM (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga).

Márcio Mitsuishi.

Exposições, COPAS & PROVAS

A trilha foi elogiada pelos participantes.

O organizador do evento,
que é também integrante da Diretoria da ABCCRM, ressaltou ainda
que o período de paralisação das
atividades foi importante para trazer alguns ajustes à Mangalargada. “Esses dois anos foram muito
importantes pra gente poder aprimorar, mudar um pouquinho as regras, colocando um pouquinho mais
de dificuldade. Tudo isso sem tirar
a essência da competição e mantendo-a acessível a toda a família e
em especial às crianças.”
Na opinião do competidor
Felipe Torquato Junqueira Franco,
que montou Índio CJ de Orlândia,
a avaliação da primeira etapa da
Mangalargada 2022 foi bastante
positiva. “A trilha estava muito bem
feita, além disso a fazenda é uma
beleza e o clima estava agradável,
então foi tudo um espetáculo. Eu,
aliás, sou um grande entusiasta
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Márcio Mitsuishi.

da Mangalargada, pois trata-se de
uma prova muito democrática, que
envolve crianças, jovens e adultos.”

DISPUTA ACIRRADA
O dia começou cedo em
Botucatu. Logo às 07h da manhã foi
realizado o exame veterinário dos
animais e servido um gostoso café
da manhã aos participantes. Na sequência, aconteceu o “briefing” com
a apresentação de todos os detalhes
da competição. Finalmente, às 09h
os concorrentes partiram para enfrentar os vinte quilômetros de trilha.

Medeia RBV (quinto colocado com
722 pontos).
Após a premiação, o dia de
atividades prosseguiu com a 2ª Venda Direta Haras Espinhaço, cujos
16 lotes foram ofertados com grande êxito ao longo da tarde, comprovando o bom momento vivido pelo
mercado da raça.
Para ficar por dentro das
notícias da Mangalargada 2022,
acompanhe as páginas oficiais da
raça no Instagram e no Facebook
ou acesse o portal www.cavalomangalarga.com.br.

Márcio Mitsuishi.

Entre os adultos, a dispu-

ta foi bastante concorrida e poucos
pontos separaram os cinco primeiros colocados. A classificação foi
encabeçada pelo conjunto formado pela anfitriã Gláucia Novais e a
égua Bruxelas do Espinhaço, que
conquistou a primeira colocação ao
somar 749 pontos. Completaram o
pódio os conjuntos Angela Maria
Sorati e Rodes do Vassoural (segundo colocado com 745 pontos),
Sofia Siqueira Pyles e Baleiro do
Espinhaço (terceiro colocado com
744 pontos), Fabrício Bagarolli e
Nuvem RBV (quarto colocado com
742 pontos) e Moacyr Bagarolli e

Competidores em um dos pontos de controle da prova.
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Márcio Mitsuishi.

Já no início da tarde, após
a conclusão da prova, os mangalarguistas presentes puderam desfrutar de um saboroso almoço, durante o qual ocorreu a premiação da
primeira etapa da Mangalargada
2022. No pódio da categoria infanto-juvenil, os destaques foram a
amazona Manuela Virgílio Paradeda Nunes, que ficou com a primeira colocação montando Queimada
VJC, e o cavaleiro Luca Vilhena Bittencourt, responsável por conduzir
Atila Mangabaia à segunda colocação da disputa.

Pódio da categoria adulta da Mangalargada Espinhaço.

O exame veterinário tem o objetivo de preservar a saúde dos animais.

Exposições, COPAS & PROVAS

Por Pedro C. Rebouças

Evento amparense
contou com páreos
de marcha de
alto nível e com
emocionantes
provas funcionais
Beto Falcão.

Copa Cobasi Ypê
de Amparo

Beto Falcão.

Divulgação ABCCRM.

Os julgamentos contaram com uma tropa de muita qualidade.

A Copa de Amparo recebeu 79 animais de três estados brasileiros.

O Centro Hípico Hipocampo recebeu, entre os dias 22 e 24
de abril, a Etapa de Amparo (SP)
da Copa de Marcha e Função Coba-
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si Ypê Mangalarga. A programação
do evento, promovido pelo Núcleo
Mangalarga de Amparo com o apoio
da Associação Brasileira de Criado-

As disputas em Amparo também contaram com
atraentes premiações.

Rodrigo Berti e Renata recepcionaram os amigos mangalarguistas em Amparo.

res de Cavalos da Raça Mangalarga
(ABCCRM), incluiu ainda a segunda
etapa da Mangalargada 2022.
A Copa de Marcha, cujo
julgamento foi conduzido pelo jurado Felipe Amorim Caetano de Souza,
reuniu um total de 79 animais, apresentados por 33 expositores provenientes dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Paraná. Já as provas
funcionais, disputadas nas categorias “infantil, tempo ideal e cronômetro”, contaram com 42 inscritos,
enquanto a Mangalargada teve 30
participantes e a prova de Tambor e
Baliza registrou 22 inscritos.

no início do ano hípico e das provas
da Associação, os animais apresentados na copa estavam em excelente estado físico e de apresentação,
tendo dado um show na pista, tanto
no julgamento de marcha, como nas
disputas funcionais e na Mangalargada. As provas, aliás, foram extremamente emocionantes e muito
concorridas, o público presente vibrou e torceu muito”.

SHOW EM PISTA

O evento abriu espaço ainda para julgamentos de marcha de
muares, que contaram com a participação da jurada Dalva Marques
e foram realizados com o intuito de
fortalecer esse crescente segmento
de mercado para a raça.

Presidente do Núcleo de
Amparo, o criador Rodrigo Berti ressalta a qualidade da tropa que participou do evento. “Mesmo estando

“Hoje não temos dúvida
que nossas éguas são grandes procriadoras de muares marchadores
de alto padrão, isso dito inclusive

Divulgação ABCCRM.

Divulgação ABCCRM.

Exposições, COPAS & PROVAS

Eduardo Rabinovich e Nelson Braido prestigiaram o evento.

por criadores especialistas em muares. Assim, o convite para a participação dos muares serviu para
mostrar a qualidade dos nossos animas nas provas de marcha, além de
aproximar e integrar os criadores de
ambas as raças. Afinal, se os criadores de muares gostam das nossas
éguas, precisamos mostrá-las em
ação, e nada melhor do que dividir a
pista e mostrar a marcha dos nossos
animais”, explicou Berti.
O dirigente do núcleo amparense destacou também a relevância do evento para o criatório da
região. “Amparo sem dúvida é uma
região tradicional e importante de
criação da raça, sempre foi berço de
tradicionais e importantes criadores,
sempre recebeu grandes e importantes eventos, como copas, exposições,
cavalgadas e cursos. Este evento,
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Beto Falcão.

Exposições, COPAS & PROVAS

O segmento de pelagens também esteve bem representado.

por sua vez, demonstrou a força da
nossa região, o tradicionalismo na
criação, a parceria e alinhamento
entre os criadores, tanto da nossa região como de outras que vieram nos
prestigiar e engrandecer o evento, e
principalmente mostrar a todos que o
cavalo é maior, e que juntos podemos
ir muito mais longe.”
Já o presidente da ABCCRM, Eduardo Rabinovich, destacou, em entrevista concedida durante a copa, o momento de retomada
das atividades vivido pela raça. “Nós
estamos começando um novo ano e
graças a Deus a pandemia está nos
dando uma folga. Temos a esperança de que ela venha a terminar logo.
Então estamos vivendo este momento de retomada, a gente já teve um
evento muito importante em Santa
Catarina e temos muitos outros ainda por vir, inclusive a Exposição
Brasileira, que este ano acontecerá
em Esteio (RS).”
Rabinovich prosseguiu res-
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saltando a força do cavalo Mangalarga.
“Neste final de semana em especial, a
gente tem que parabenizar a raça pois
estão acontecendo dois grandes eventos ao mesmo tempo. Este evento aqui
em Amparo, com a copa de marcha,
de função, Mangalargada e prova de
tambor e baliza, e também a tradicional exposição lá de Jacareí (SP). Isso
mostra o quanto a raça é pujante, o
quanto ela está forte.”

PRÓXIMOS
ENCONTROS
Agora, o próximo encontro
da representação regional amparense será a Exposição Interestadual de
Amparo, prevista para ocorrer de 23
a 26 de junho, novamente no Centro
Hípico Hipocampo. Para garantir o
sucesso deste evento, assim como
de outros que integram o calendário
da raça na região, o núcleo promoveu durante a Copa de Amparo um
concorrido leilão de coberturas.
“O nosso leilão também já

é uma tradição nos nossos eventos.
Este ano, foram vendidas doze coberturas de cavalos de associados
ao Núcleo de Amparo e de amigos do
nosso núcleo, além de uma cobertura do jumento Playboy RF, todas
doadas ao núcleo com o objetivo de
ajudar na arrecadação pensando em
eventos futuros, como realização de
copas, exposições, cursos e outras
ações”, explica Rodrigo Berti.
Por sua vez, a Copa Cobasi
Ypê, realizada com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de
São Paulo por meio da Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte (LPIE), tem
outras duas etapas previstas para
acontecerem nos próximos meses,
a primeira delas ainda no mês de
maio em Jardinópolis (SP) e a outra
em julho na cidade de Jacareí (SP).
Para conferir os resultados
completos da Etapa de Amparo da
Copa Cobasi Ypê, visite o portal oficial da ABCCRM: www.cavalomangalarga.com.br.

Exposições, COPAS & PROVAS

Mangalargada
de Amparo

os participantes. Assim, tivemos 30
inscritos na Mangalargada que puderam confirmar nossa expectativa
e conferir a beleza da nossa região”,
destacou o criador Rodrigo Berti,
presidente do Núcleo de Amparo.

Divulgação ABCCRM.

Márcio Mitsuishi/Arquivo ABCCRM.

Segunda etapa da competição na atual
temporada movimentou a programação
da Copa Cobasi Ypê de Amparo

Modalidade mangalarguista vem atraindo novos adeptos.

O Centro Hípico Hipocampo foi palco, na manhã do sábado
23 de abril, da segunda etapa do
Circuito Mangalargada 2022. Organizada pelo Núcleo Mangalarga de
Amparo, com o apoio da ABCCRM
(Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga), a competição foi também uma
das atrações da programação da
Copa Cabasi Ypê de Amparo, na região do Circuito das Águas Paulista.
Em sua primeira edição,
a Mangalargada de Amparo atraiu
competidores das mais diversas idades, em especial criadores e usuá-

Cesar Iembo e Silvio Junqueira
participaram na Mangalargada de
Amparo

rios da raça Mangalarga com seus
familiares e amigos. Além disso,
teve o mérito de atrair vários novos
participantes para a trilha da competição, que vem, aliás, conquistando cada vez mais adeptos dentro da
comunidade mangalarguista.
“Nossa região é muito bonita e montanhosa, tínhamos certeza que nossa trilha seria linda para

Ao fim da manhã, o pódio
da etapa amparense ficou definido
com Maria Inês Vaz Pinto Lima Ferrari e Taboca EM na primeira colocação com 652 pontos, seguida pelos conjuntos Sergio Cintra e Único
ZF (segundo colocado com 600
pontos), Angela Maria Sorati e Rodes do Vassoural (terceiro colocado
com 586 pontos), Renato Marson
e Purpurina Pandora (quarto colocado com 554 pontos) e José Luís
Viana e Olinda do Vassoural (quinto
colocado com 553 pontos).
A vencedora Maria Inês
foi, aliás, uma das estreantes na
trilha amparense. “Foi a primeira
vez que participei da Mangalargada. Achei a prova bem gostosa, com
uma trilha boa. Além disso, fiquei
super feliz pelo incentivo que recebi do pessoal do Hipocampo e também do meu marido”, destacou a
competidora durante a premiação
do evento.
Ao final da cerimônia,
transmitida em tempo real pela
internet, o técnico Silas Freire,
um dos integrantes do núcleo amparense, registrou o agradecimento de toda a diretoria a todos que
prestigiaram a disputa. “Gostaríamos de agradecer a todos que
participaram, contribuíram com a
competição e trouxeram suas famílias, usando seus Mangalargas.
Contamos novamente com todos
vocês no ano que vem.”
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Por Pedro C. Rebouças

EXPO VERÃO

Gerson Jes.

Sexta edição do evento colocou em evidência as qualidades da
raça para o público da região sul do Brasil

Gerson Jes.

A cavalgada percorreu o belo litoral da região.

A funcionalidade da raça esteve em destaque no evento.
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O Circuito de Exposições
do Cavalo Mangalarga desembarcou, entre os dias 07 e 10 de abril,
no município de Tijucas, no belo e
badalado litoral catarinense. Promovida pelo Núcleo União Mangalarga Paraná e Santa Catarina, a
Expo Verão contou com uma diversificada programação, que incluiu
julgamentos de marcha e morfologia, cavalgada, provas funcionais e
sociais.
Os julgamentos, válidos
para o Ranking Mangalarga 2022,
contaram com a participação de
69 animais, expostos por 13 criatórios, provenientes dos estados de

Exposições, COPAS & PROVAS

UM CAVALO
COMPLETO

Os julgamentos contaram com animais de muita qualidade.

trando que este é realmente o cavalo completo”, destacou ao final do
evento o mangalarguista Fernando
Antunes dos Santos, um dos organizadores da mostra catarinense.

“Nós pudemos mostrar
aqui um pouquinho daquilo que a
raça Mangalarga é capaz de fazer.
A programação começou com os
julgamentos na quinta (07) e na
sexta-feira (08), no sábado (09)
nós fizemos uma belíssima cavalgada com toda a família participando
e encerramos a programação no
domingo (10) com as provas. Além
disso, vale destacar que nós tivemos aqui animais que participaram
da cavalgada, da prova de laço, do
work penning e do julgamento, mosGerson Jes.

Principal força motriz da
Mangalarga na região, as provas
funcionais também atraíram um
grande contingente de participantes, contando inclusive com atraentes premiações em dinheiro. Além
da tradicional disputa funcional da
raça, a programação incluiu competições de working penning, laço
cumprido e três tambores, dando
uma clara demonstração das variadas habilidades da tropa presente
ao evento. Tudo isso, aliás, com
transmissão ao vivo pela internet,
via Ride2Play.

Gerson Jes.

Santa Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul e São Paulo. Já a tarefa de
julgar os exemplares participantes
ficou a cargo da dupla de jurados
composta por André Fleury Azevedo Costa, a quem coube a tarefa de
analisar os itens Marcha e Dinâmica, e Jorge Eduardo Cavalcante
Lucena, responsável pela avalição
do quesito Morfologia.

A cavalgada foi uma das atrações da programação.

Por sua vez, o presidente
do colégio de jurados da ABCCRM,
Benedito Carlos da Silva, destacou
durante a transmissão o elevado
padrão dos exemplares que passaram pela pista de julgamento. “Nós
pudemos ver aqui em Tijucas uma
tropa de primeiro nível. Essa é uma
região que vem selecionando muito
bem os nossos Mangalargas, com
criatórios muito representativos
quando temos a nossa Exposição
Nacional. Isso mostra a evolução
que a raça Mangalarga vem tendo.”
Para o criador e expositor Guilherme Pompeu Piza Saad,
proveniente de Itapetininga (SP),
a Expo Verão reuniu tudo o que
de melhor a Mangalarga pode
proporcionar. “Nós tivemos uma
exposição maravilhosa, com amigos, clima bom e principalmente
tendo a oportunidade de mostrar
o nosso cavalo para o Sul do país.
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Gerson Jes.

Gerson Jes.
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A criançada também fez bonito na pista catarinense.

Além disso, tivemos a presença
de muitos haras importantes, com
uma boa seleção e animais de muita qualidade, com bastante gente
prestigiando o evento.”

UNIÃO E
CONFRATERNIZAÇÃO

trecho de mais de quatro quilômetros de praia, e também um animado jantar de confraternização.

vos participantes e criatórios. “Trata-se de um trabalho iniciado pelo
Haras VJC, do Vinicius João Curi,
de Tijucas do Sul (PR), que traz este
diferencial à nossa região. Queremos mostrar que o nosso cavalo
está apto a praticar provas funcionais, por isso oferecemos premiações em dinheiro para atrair novos
participantes”, afirma.

Marcus Vinicius destacou
ainda que o encontro é muito importante para a comunidade mangalarguista local, pois promove o
fortalecimento da raça em toda a
região. O organizador, além disso,
lembrou que o núcleo União Mangalarga Paraná e Santa Catarina
vem desenvolvendo um trabalho
forte de fomento da funcionalidade do cavalo Mangalarga do Brasil,
promovendo provas com premiações expressivas a fim de atrair noGerson Jes.

Segundo o médico veterinário Marcus Vinicius Melo Oliveira, um dos idealizadores e organizadores da exposição, visando
estreitar os laços e promover a
união entre os criadores, a programação incluiu uma cavalgada à
beira-mar, com direito a um lindo

As provas contaram com atraentes premiações em dinheiro.

Expositores de quatro estados participaram do evento.
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Satisfeito com o êxito desta sexta edição da Expo Verão, o
organizador Fernando Antunes fez
questão de registrar seu agradecimento ao fim do domingo. “Muito
obrigado a todos que ajudaram na
realização deste evento. Vocês foram todos muito importantes. Se
Deus quiser, no próximo ano estaremos aqui novamente. Vamos
aproveitar mais o cavalo, montar,
fazê-lo trabalhar, desfrutando assim de toda a aptidão que o Mangalarga possui. Afinal, trata-se do cavalo mais versátil do Brasil, capaz
de fazer várias modalidades com
sucesso.”
Para ficar por dentro das
novidades da raça na divisa entre
Santa Catarina e Paraná, acompanhe a página oficial do Núcleo
União Mangalarga no Facebook.

Exposições, COPAS & PROVAS

Por Pedro C. Rebouças

João Gabriel.

6ª EXPO VALE

Uma tropa de muita qualidade passou pela pista do Agrocentro.

O Agrocento de Jacareí
(SP) recebeu, entre os dias 21 e 23
de abril, a 6ª Expo Vale. Promovida
pelo Núcleo Mangalarga do Vale do
Paraíba, com o apoio da Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga (ABCCRM), a
exposição foi a primeira a acontecer em território paulista na atual
temporada, atraindo expositores de
diversas regiões do estado e também de Minas Gerais.
O evento, cujo julgamento
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atraiu um total de 171 inscrições,
contou ainda com a participação
dos jurados Pedro Henrique Bueno
de Camargo, responsável pela análise dos itens Marcha e Dinâmica,
e Lourenço de Almeida Botelho, a
quem coube a tarefa de avaliar o
quesito Morfologia.
Na opinião de Felipe Angelin, presidente do núcleo vale-paraibano, a Expo Vale teve um balanço bastante positivo. “Essa foi uma
festa muito gostosa em prol do nos-

Qualidade em
pista, expressivo
número de
participantes
e ambiente
de amizade e
congraçamento
marcaram a
mostra da raça
no Vale do
Paraíba
so cavalo. O julgamento esteve maravilhoso, com excelente qualidade
em pista e uma transmissão muito
boa, o que permitiu que um grande
número de pessoas acompanhasse
tudo que aconteceu ao longo desses
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João Gabriel.

dias”, comentou o dirigente mangalarguista ao fim do evento.
Por sua vez, o coordenador
do Colégio de Jurados da ABCCRM,
Benedito Carlos da Silva, destacou,
em entrevista realizada durante
a transmissão ao vivo, a força da
raça Mangalarga, que teve dois importantes eventos realizados simultaneamente naquele mesmo final
de semana, a 6ª Expo Vale, em Jacareí, e a Copa de Marcha e Função
Cobasi Ypê, em Amparo (SP).
Benedito Carlos exaltou,
além disso, o bom nível da mostra vale-paraibana. “A Expo Vale
foi uma exposição muito boa, com
animais de muito boa qualidade,
disputas acirradas e um número
expressivo de animais inscritos.”

João Gabriel.

A mostra jacareiense recebeu 171 inscrições.

João Gabriel.

Em pista, o julgamento da
classe geral contou com a partici-

As pelagens tiveram forte participação no evento.

pação de 109 animais, expostos
por 22 criadores. Já a classe de
pelagem, cujos julgamentos em Jacareí costumam atrair sempre um
bom número de concorrentes, teve
a participação de 62 exemplares,
A marcha do Mangalarga do Brasil esteve em
destaque em Jacareí.

apresentados por 15 conceituados
criatórios mangalarguistas.

CONGRAÇAMENTO
E AMIZADE
O êxito do evento vale-paraibano, entretanto, não se limitou
apenas à pista de julgamento, com
a programação incluindo também
uma série de atrações sociais,
como o jantar dos apresentadores,
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João Gabriel.
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O dirigente deixou ainda
o convite a toda a Família Mangalarga para a Exposição de Taubaté
(SP), o próximo encontro do Núcleo
do Vale do Paraíba, cujas atividades
estão marcadas para acontecer nos
dias 10 e 11 de junho, entre os destaques da tradicional feira agropecuária taubateana, a Feicampo.

O show da cantora Lucyana Villar animou a programação.

Para ficar por dentro das
novidades ou obter mais informações sobre as atividades da raça no
Vale do Paraíba, escreva para contato@mlvale.com.br ou acompanhe
a página oficial do núcleo no Facebook, acessando o endereço www.
facebook.com/mlvale.

Já o presidente da representação regional vale-paraibana
fez questão de externar sua gratidão a todos que colaboraram para o
êxito desta sexta edição do evento.
“Eu gostaria de agradecer a toda a
diretoria do núcleo que esteve aqui
junto com a gente para fazer esse
grande evento, sucesso absoluto
com mais de 170 inscrições e um
número muito expressivo de expoJoão Gabriel.

“Nós tivemos aqui três
dias maravilhosos, em que foi possível acompanhar a qualidade dos
cavalos da raça Mangalarga e ver
toda a amizade e congraçamento
dos criadores da região. Então eu
saio hoje muito satisfeito com tudo
o que eu vi e acompanhei aqui”,

ressaltou o narrador Marcelo Cerqueira, que comandou a transmissão via internet, ao fim dos três
dias de programação da exposição.

João Gabriel.

realizado na noite da quinta-feira
(21), o show da cantora e musa da
raça Lucyana Villar, que ocorreu na
noite da sexta-feira (22), e ainda
o 2º Leilão Haras Paradise, cujos
negócios movimentaram o mercado
da raça na noite do sábado (23).

sitores. Tudo foi feito com muito
carinho tanto para receber aqueles
que vieram nos acompanhar presencialmente como para o pessoal
que acompanhou os julgamentos de
casa.”

Marisa Iorio e Marcelo Cerqueira durante a transmissão do evento.
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Os participantes exibiram toda a funcionalidade
da raça.
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Ribeirão
Copa de
Preto

A Copa de Marcha evidenciou esta importante característica da raça.

O Núcleo Mangalarga da
Alta Mogiana promoveu, entre os
dias 14 e 16 de maio, no Haras
Manoel Leão, na região de Ribeirão
Preto (SP), um movimentado evento que reuniu em sua programação
três grandes atrações: a Copa Cobasi Ypê de Marcha, a Copa Cobasi
Ypê de Função e a 3ª Etapa do Circuito Mangalargada 2022.
Durante a transmissão do
evento, o presidente do núcleo, Silvio Torquato Junqueira, ressaltou a
importância da iniciativa, que ainda
trouxe novidades como o Campeonato Cavalo Completo e o Campeonato Égua Completo, em que os con-

Evento reuniu
diversas
modalidades em
busca do cavalo
completo
correntes deviam obrigatoriamente
participar da Copa de Marcha, de
uma prova funcional (tempo ideal ou
cronômetro) e ainda do julgamento
extra oficial de morfologia.
“Esse evento, no meu ponto de vista, é pra dar uma partida
para um caminho que o Mangalarga
tem que seguir. As exposições têm

um valor enorme mas a parte esportiva também tem que ser valorizada. Nós temos que ter um evento
que tenha marcha, função e um enduro de regularidade, isso é muito
importante para valorizar e avaliar
os animais”, ressaltou Junqueira.
A Copa Cobasi Ypê de
Marcha foi a responsável por abrir
a programação na manhã da sexta-feira (13), mesmo dia em que
aconteceram os julgamentos de
morfologia extra oficiais. Comandada pelo jurado José Rodolfo Brandi,
a disputa prosseguiu na manhã do
sábado (14), quando aconteceu o
julgamento dos Grandes Campeo-
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Beto Falcão.

Por Pedro C. Rebouças

As provas funcionais foram muito concorridas.

natos com atraentes premiações
em dinheiro.

COMPETIÇÕES DE
ALTO NÍVEL
Já a tarde do sábado foi
reservada para as emocionantes
disputas da Copa Cobasi Ypê de
Função, nas quais os conjuntos
mangalarguistas mostraram muita
habilidade em provas de maneabilidade das categorias “Tempo Ideal”,
em que é preciso ficar com uma
marca o mais próximo possível da
pré-estabelecida pelos organizadores, e “Contra o cronômetro”, na
qual a velocidade com que se cumpre o percurso é o mais importante. Ambas, aliás, também contaram
com atraentes prêmios em dinheiro
para os respectivos três primeiros
colocados.
As disputas funcionais foram merecedoras também de muitos elogios. Responsável pelo comando da transmissão do evento, o
locutor Marcelo Pardini não escondeu a admiração com o que viu em
pista e seu apreço pelos integran-
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tes do núcleo. “Vocês são muito unidos, a energia é sempre muito positiva, isso acaba refletindo na pista,
haja vista que em relação ao último
ano o nível zootécnico e a qualidade
da tropa cresceram demais, eu sinceramente nunca havia visto uma
prova com esse nível em todos os
anos que acompanho os eventos da
raça. Foi muito bacana!”
A criadora Beatriz Biagi
Becker, diretora social do Núcleo
da Alta Mogiana e grande incentivadora da funcionalidade dentro da raça Mangalarga, também
mostrou-se muito satisfeita com
o que viu no Haras Manoel Leão.
“O nível da equitação, da montada
dos participantes, melhorou muito.
Isso me deixa muito emocionada,
pois foram dois anos de pandemia,
ao longo dos quais nós nos unimos
muito, ficamos muito próximos, lutando pra ter este momento de função. Afinal, nós aqui na região realmente batalhamos muito para que
o cavalo seja funcional, completo,
então o Silvio e todos os envolvidos

na organização deste evento estão
de parabéns.”
Já o cavaleiro Marcos Viriato, um dos destaques da disputa
funcional, mostrou-se muito feliz
por estar de volta às provas da raça
e elogiou o que viu em Ribeirão. “Eu
gostaria de agradecer primeiramente a Deus e parabenizar a todos. Esta é uma disputa que agrega
todo mundo e que foi muito bonita.
O tempo ideal foi uma maravilha
de prova, com um derrubando o
tempo do outro, em um verdadeiro
dominó, por tudo isso acho que foi
uma prova realmente muito especial”, afirmou o competidor durante
a premiação do evento.
Silvio Torquato Junqueira, por sua vez, ressaltou um fato
importante registrado durante a
competição. “Nós conseguimos hoje
aqui uma vitória fantástica, que foi
a presença de 22 animais da copa
de marcha que também participaram da prova funcional, isso pra
mim foi uma vitória fantástica.”
Beto Falcão.

Beto Falcão.
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A Mangalargada atraiu muitas famílias de apaixonados pela raça.

A morfologia esteve em análise no Campeonato Cavalo Completo.

3ª Etapa da
Mangalargada
Responsável por proporcionar um momento especial de
convívio com o cavalo Mangalarga
e com a natureza, a terceira etapa
da Mangalargada encerrou a programação na manhã do domingo
(15), percorrendo as belas trilhas
e estradas rurais da região. A disputa contou com a participação de
42 cavaleiros e amazonas das mais
diferentes idades, que puderam
desfrutar dessa diferenciada prova
definida como uma cavalgada com
adrenalina e espírito competitivo.

Beto Falcão.

Beto Falcão.
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Integrantes do núcleo durante a premiação das provas funcionais.

função e da Mangalargada. “Essas
são avaliações que temos que implementar. Esse evento é um evento novo e que tem como objetivo
procurar avaliar de uma maneira
diferente os animais que nós temos, que nós criamos e dos quais
gostamos”, comentou Silvio Torquato Junqueira.

Após aproximadamente
duas horas e quarenta e cinco minutos de trajeto pelas belas trilhas
da região, o pódio da competição foi
encabeçado pelo conjunto Edilaine
e Notorno do Torquato (1º), contando ainda com os conjuntos Rodrigo
Rezende e Bronze do Rezende (2º),
Flávio e Doha do Cedro Alto (3º),
Angela Maria e Rodes do Vassoural
(4º) e Lucas Martins dos Santos e
Furacão do Rezende (5º).

O presidente do núcleo,
além disso, deixou registrado seu
agradecimento a todos que participaram e colaboraram para o sucesso do evento. “Há muita gente
para agradecer, como a Ana Maria
pelo trabalho que ela fez, os amigos
da diretoria do núcleo que sempre
me apoiam, o pessoal de Piracicaba (SP), que sempre nos prestigia,
o pessoal de Rio Preto (SP), assim
como todos que vieram participar
das nossas provas e aqueles que
participaram do nosso leilão, comprando ou doando o sêmen dos seus
cavalos. Graças a Deus vamos poder usar este dinheiro para fazer
uma exposição bonita em julho.
É isso que me anima e estimula a
continuar com esse trabalho.”

O Núcleo trouxe ainda
outra inovação, o prêmio de cavalo resistente para aqueles animais
que participaram da marcha, da

A Copa Cobasi Ypê, promovida pela ABCCRM (Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga) com o apoio

da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo por meio da Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte
(LPIE), prossegue no mês de julho
na cidade de Jacareí (SP).
Para conferir os resultados completos da Etapa de Ribeirão
Preto, visite o portal oficial da ABCCRM: www.cavalomangalarga.com.
br. Já para ficar bem informado sobre as atividades do Núcleo Mangalarga da Alta Mogiana, acompanhe
as páginas oficiais da entidade no
Instagram e no Facebook.
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Por Pedro C. Rebouças

Divulgação.

As provas sociais tiveram forte adesão dos mangalarguistas.

Evento abriu
o calendário
de exposições
da atual
temporada
exibindo toda
a qualidade
da raça para
o público
baiano

A presença feminina abrilhantou a Exposição de Itaberaba.

A Exposição Mangalarga
de Itaberaba, cidade localizada na
região do Piemonte de Paraguaçu
e conhecida como portal para a
mágica Chapada Diamantina, colocou as qualidades do Cavalo de
Sela Brasileiro em evidência para
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Divulgação.

Divulgação.

Exposição de Itaberaba

A nova geração fez bonito na pista da mostra baiana.

o público baiano, durante a 4ª Expo
Paraguaçu, realizada entre os dias
24 e 27 de março, no Parque do
Horto Municipal.

da família Haras MAP (Maurício N.

Promovida pela Associação Baiana dos Criadores de Mangalarga (ABCM), com coordenação

mostra foi também a responsável

A. Pimentel) e apoio da Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga (ABCCRM), a
por abrir o circuito de exposições
da raça na temporada 2022.

O belo portal da raça na 4ª Expo Paraguaçu.

Na pista de julgamento,
mais de 60 exemplares passaram pela avaliação do jurado José
Rodolfo Brandi, a quem coube a
tarefa de julgar tanto o quesito
marcha e dinâmica como o item
morfologia. O evento, além disso,
mostrou a vitalidade do criatório
baiano da raça, tendo reunido 14
expositores de diversas cidades
do estado, como: Araci, Brumado,
Candeias, Catu, Dom Macedo Costa, Itaberaba, Itororó, Rio Real,
Salvador, São Felipe, São Gonçalo
dos Campos, Serra Preta e Vitória
da Conquista.

passou em 40% a edição anterior
de 2019 quando o valor chegou a
R$ 6 milhões. Ainda de acordo com
o órgão municipal, o valor de R$
10 milhões alcançado este ano se
deve em grande medida aos leilões
de bovinos, equinos e caprinos que
aconteceram no último dia do evento. As atividades comerciais que
aconteceram no decorrer da Expo,
principalmente a venda de máquinas, insumos animais, além da venda de alimentos e bebidas, foram
outros segmentos responsáveis
pelos ótimos resultados financeiros
do evento.

As atividades, entretanto, não se restringiram apenas aos
julgamentos, incluindo também
animados momentos de confraternização, disputas funcionais e ainda as tradicionais provas sociais,
que contaram com forte adesão da
criançada e dos patrões.

Já o Secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria
e Comércio (Seagri) de Itaberaba,
Fabrício Martinez, ressaltou que
o evento atraiu pessoas não só da
Bahia, mas de outros estados em
busca de negócios e entretenimento. “A Expo Paraguaçu conseguiu
atrair gente de várias cidades e
estados do Brasil e o público foi
super diversificado porque nós preparamos tudo para oferecer entretenimento para crianças, jovens e
adultos e também diversificamos os
segmentos de negócios e serviços.
A expectativa é que no próximo ano

4ª EXPO
PARAGUAÇU
Segundo a Secretaria de
Comunicação de Itaberaba, a 4ª
Expo Paraguaçu conseguiu um faturamento em negócios que ultra-

Divulgação.

Divulgação.

Exposições, COPAS & PROVAS

Os julgamentos reuniram uma tropa de alto nível.

esse montante continue crescendo na mesma média de 40%. Se
conseguirmos isso, vamos atingir
ganhos de R$14 milhões”, afirmou
o secretário.
A Expo Paraguaçu, que
contou este ano com a participação
de 180 expositores de animais, é
realizada pela Prefeitura Municipal
de Itaberaba por meio Secretaria
de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio (Seagri) e pelo
Governo do Estado da Bahia através da Secretaria da Agricultura,
Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Superintendência de
Agricultura Familiar (Suaf), Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária
(Unicafes) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com apoio da
Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR), Fundação
Luís Eduardo Magalhães e do Projeto Bahia Produtiva.
Para conferir os resultados completos da Exposição Mangalarga de Itaberaba, acesse o
portal oficial da ABCCRM: www.
cavalomangalarga.com.br.
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Exposição Brasileira

Uma tropa de alto nível passou pela pista do Parque Assis Brasil.

Tropa de
qualidade,
programação
funcional
movimentada
e espírito de
congraçamento
familiar foram
os grandes
destaques da
décima oitava
edição do evento
28
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O Parque Assis Brasil, um
dos mais tradicionais palcos da pecuária brasileira e latino-americana, localizado na cidade gaúcha de
Esteio, recebeu de 19 a 22 de maio
um dos mais aguardados eventos
do calendário da raça neste primeiro semestre, a 18ª Exposição Brasileira do Cavalo Mangalarga.
Realizada pelo Núcleo
Riograndense de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (NRCCRM), com o apoio da Associação
Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga (ABCCRM), a
mostra mangalarguista foi um dos
destaques da programação da Fenasul 2022, evento multi-raças

realizado anualmente no município
da Grande Porto Alegre.
Segundo Hugo Anélio Lipp
Farias, vice-presidente do Núcleo
Riograndense, o evento teve um
saldo muito positivo apesar de ter
enfrentado algumas dificuldades.
“Nós tivemos dez dias seguidos de
chuva aqui na região, o que sempre
atrapalha um pouco, mas isso não
tirou o brilho do evento, cujo ponto
alto foi o congraçamento familiar,
algo que traduz bem o espírito da
raça aqui no Rio Grande do Sul.”
O dirigente gaúcho prossegue contando que o evento reuniu
75 exemplares nos julgamentos de

Gerson Jes.

Por Pedro C. Rebouças

Gerson Jes.

Exposições, COPAS & PROVAS
Tambores, Team Penning, Working
Penning e Laço Comprido, cada
uma delas distribuindo R$ 4 mil de
premiação”, revela Hugo Anélio.

FOMENTO E
DIVULGAÇÃO

Gerson Jes.

O público gaúcho pôde conferir toda a qualidade da marcha da raça.

As provas funcionais estão entre as paixões do Núcleo Riograndense.

O Laço Comprido, aliás,
foi uma novidade incluída na programação do evento deste ano com
objetivo de atrair novos usuários
gaúchos. “Essa modalidade é muito
popular entre o pessoal daqui. Por
isso convidamos os laçadores da
região, inclusive adeptos de outras
raças, a virem participar e comprovar a habilidade do nosso cavalo
para esse tipo de competição. O sucesso dessa prova, assim como das
demais que fizeram parte da programação, nos ajudou a divulgar a
raça para o pessoal local, inclusive
atraindo vários novos interessados”, destaca o vice-presidente do
NRCCRM.
A parte social também
esteve muito movimentada com
momentos de confraternização,
animados por muito churrasco,

“Os julgamentos tiveram a
participação de uma tropa de muita qualidade, exposta por criadores
aqui do Rio Grande do Sul e também de São Paulo e do Paraná. Já a
parte funcional contou com disputas de provas nas modalidades de
Três Tambores, Seis Balizas, Cinco

Gerson Jes.

Marcha e Morfologia válidos para
o Ranking Mangalarga e outros 25
animais que participaram das concorridas provas funcionais e sociais responsáveis por movimentar
a programação da mostra.

Os cobiçados troféus da 18ª Exposição Brasileira.
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Gerson Jes.

tendemos realizar um evento à
altura da história da raça e do
Núcleo Riograndense, mas é
muito importante que os criadores venham nos
apoiar e aproveitar este valioso espaço para
mostrar o nosso
cavalo. A Expointer, afinal, é
a terceira maior
feira do mundo
e é um espaço
muito concorriBelos exemplares passaram pela pista de julgamento gaúcha.
do e cobiçado.
Agora, o Núcleo RiogranIsso significa que se nós não ocudense já direciona sua atenção
parmos este espaço, preenchendo
para a Expointer, uma das mais
todas as baias a que temos direito,
importantes feiras da agropecuáno próximo ano outras raças viria brasileira e latino-americana,
rão a ocupá-lo. Então eu reforço o
prevista para acontecer no período
convite para que os criadores de
outros estados também venham
de 27 de agosto a 4 de setembro,
participar, por enquanto já tenovamente no Parque Assis Brasil.
mos garantida a participação de
“Trata-se de uma vitrine
40 animais na exposição e 30 nas
incrível para a raça, por isso preprovas funcionais, contudo ainda é
preciso engrossar esses números,
por isso contamos com o apoio de
toda a comunidade mangalarguista”, finaliza Hugo Anélio.
Gerson Jes.

música gaúcha e boa prosa, ocorrendo diariamente após o fim da
programação em pista. Além disso, os criadores e seus familiares
puderam participar de animadas
provas sociais que reuniram diversas gerações com a participação
de pais, avós, filhos e netos em um
momento especial de congraçamento familiar.

O evento reuniu criatórios de três estados brasileiros.
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Para conferir os resultados completos da 18ª Exposição
Brasileira, que teve transmissão ao
vivo da Ride2Play e contou com a
participação dos jurados Guilherme Zagnoli de Jesus (Marcha e
Dinâmica) e Jorge Eduardo Cavalcante Lucena (Morfologia), acesse
o portal oficial da raça: www.cavalomangalarga.com.br.
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Por Pedro C. Rebouças

O criatório baiano mostrou sua qualidade na pista da Expo Itapetinga.

Mostra colocou
em evidência as
qualidades da
raça em uma
das principais
vitrines da
agropecuária
baiana e
nordestina
A raça Mangalarga teve
participação marcante na 50ª Exposição de Itapetinga, uma das
mais importantes feiras agropecuárias da Bahia e da região Nordeste. Realizada entre os dias 17

Rafael Ladeia.

Rafael Ladeia.

Interestadual
de Itapetinga

A prova funcional animou a nova geração de mangalarguistas.

e 22 de maio, a Exposição Interestadual Mangalarga de Itapetinga
contou com uma série de atrações,
incluindo julgamentos de marcha e
morfologia válidos para o Ranking
da ABCCRM (Associação Brasileira
de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga), a 1ª Copa Funcional
do Sudoeste da Bahia, a Copa de
Marcha de Itapetinga e ainda o 2º
Leilão Haras NJT, Haras Mangalô e
Convidados.
Os julgamentos da Interestadual contaram com um total
de 122 animais inscritos, expostos
por 20 conceituados criatórios de
quatro estados brasileiros, além do
Distrito Federal. Para julgar esses
concorrentes, foi convidada a dupla de jurados composta por Paulo
Francisco Gomes Della Torre, res-

ponsável pela avaliação dos quesitos Marcha e Dinâmica, e Lourenço
de Almeida Botelho, a quem coube
a tarefa de avaliar o item Morfologia.
Na avaliação do criador Jivago Queiroz, titular do Haras NJT
e um dos coordenadores da mostra
mangalarguista, o evento do sudoeste baiano foi um sucesso total. “A
Exposição Agropecuária de Itapetinga é uma feira realmente muito
grande. Entre os bovinos, tivemos
a participação de raças como a Gir,
a Girolando, a Nelore e também de
mini-bois. Já entre os equinos, além
da Mangalarga, houve a participação das raças Pônei, Mangalarga
Marchador e Quarto de Milha. Isso
sem falar na mostra ranqueada de
caprinos, nos shows e em especial
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Rafael Ladeia.
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do a gente faz uma mostra dentro
de uma exposição consagrada como
a de Itapetinga, que hoje é a grande exposição da pecuária baiana, é
muito importante que a gente tenha
uma participação significativa.”

FORTALECIMENTO
DA RAÇA

Rafael Ladeia.

A pelagem pampa também fez bonito na mostra baiana.

Os julgamentos contaram com a participação de 122 animais.

nos muitos leilões que movimentaram os negócios. Só no leilão de domingo, para se ter uma ideia, foram
vendidos dois mil e quatrocentos bezerros, com isso pode-se constatar
que havia na exposição pecuaristas
e criadores de inúmeras regiões.”
Ainda de acordo com Jivago, toda essa movimentação foi
bastante frutífera também para a
raça. “A presença da Mangalarga
mais uma vez aqui em Itapetinga é muito importante, pois, como
essa é uma exposição geral, todos
que passam por ela também tem a

32

Revista Mangalarga | Junho/2022

oportunidade de ver o nosso cavalo,
com isso a gente vai mostrando as
qualidades da raça não só às pessoas que vieram exclusivamente
para ver o Mangalarga mas também para as pessoas que vieram
com outras finalidades e acabam
podendo ver como o nosso cavalo
é funcional, bonito e dotado de um
bom andamento. Isso faz uma diferença muito grande porque você
consegue atingir de uma forma
mais ampla pessoas que já são do
agronegócio e podem vir a se interessar pela nossa raça, então quan-

Nesse sentido, o criador
baiano acredita que o status de
exposição interestadual da raça
Mangalarga foi muito importante
para fortalecer o evento dentro da
feira agropecuária itapetinguense.
“É fundamental que o Mangalarga esteja presente em um evento
imenso como esse e principalmente esteja presente de forma forte.
Assim, quando você faz uma Exposição Interestadual dentro de uma
feira desse porte, você está trazendo para cá pessoas de outros
estados, como Pará, Minas Gerais
e São Paulo, além do Distrito Federal. Isso possibilita que a gente
faça uma mostra bem maior, com
uma quantidade de animais maior,
ampliando a representatividade da
Mangalarga em um evento e em
uma região com grande interesse
pelos equinos. Além disso, é bom
ter em perspectiva que a Bahia é
a porta de entrada do Nordeste e
o caminho natural para que a raça
possa atingir outros estados da região, assim é muito importante que
a Associação esteja sempre incentivando os eventos aqui no estado.”
O coordenador da mostra
mangalarguista faz também uma
breve avaliação do momento da
raça no território baiano. “A Bahia
sempre foi o segundo principal polo
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O 2º Leilão Haras NJT, Haras Mangalô e Convidados foi outro
momento de destaque dentro da
programação da Exposição Interestadual de Itapetinga. “O leilão conseguiu vender praticamente tudo,
acredito que tivemos apenas dois
lotes que foram defesa, todos os
demais foram vendidos. Além disso,
ele teve uma média boa, bem real,
acima de R$ 20 mil. Então eu avalio que o resultado foi muito bom. O
mais importante, entretanto, é que
tivemos a participação de novos
compradores, entre os quais estavam vários pecuaristas em visita

futuramente criadores da raça. Eu
achei esse aspecto muito positivo,
assim como o grande número de
pessoas assistindo ao redor da pista, isso faz uma diferença significativa pois o jovem muitas vezes quer
uma coisa mais movimentada, que
traga adrenalina, e uma das coisas
que pode movimentar e fazer com
que esses jovens se envolvam mais
com a raça é justamente esse tipo
de competição. Por isso eu vejo a
necessidade de um investimento
por parte da Associação mais forte nesse aspecto, apoiando provas
com velocidade que tragam uma dinâmica maior para o envolvimento
dos mais jovens.”
Para conferir os resultados completos da Exposição Interestadual de Itapetinga, coordenada pelos criadores Jivago Queiroz
e Rafael Ladeia com o apoio da
ABCCRM, do Núcleo Mangalarga da
Bahia e do Sindicato Rural de Itapetinga, acesse o portal oficial da
raça: www.cavalomangalarga.com.
br.
Rafael Ladeia.

Rafael Ladeia.

à feira de Itapetinga. Isso comprova
como é relevante
estar sempre divulgando e estimulando a nossa raça”,
ressalta Jivago, responsável pela realização do remate ao
lado do pai Nivaldo
Os jurados Paulo Della Torre e Lourenço Botelho com o coordenador Jivago
Queiroz e o representante da ABCCRM Francisco Bezerra.
Queiroz e do amigo Rafael Ladeia (Haras Mangalô
do Mangalarga no Brasil. O estado
Mangalarga).
possui um plantel grande e de qualidade, mas com essa pandemia o
O criador afirma ainda que
criatório local sentiu um pouco, em
o bom resultado do leilão mostra
especial por estarmos um pouco
que já existe interesse pela raça
mais afastados do centro da raça.
no mercado baiano, mas é preciso
Por isso, precisamos sim de um
continuar a estimulá-lo. “Por esse
apoio imenso da ABCCRM para o
motivo, a gente vem implementanMangalarga sobreviver no estado,
do algumas mudanças na particiespecialmente em relação à realipação da raça no evento. Na quinzação de eventos, pois a ausência
ta, sexta e sábado, por exemplo, a
desse apoio pode refletir na quangente fez uma prova funcional com
tidade de criadores e este é um
R$ 10 mil em prêmios. Este ainda é
momento em que precisamos jusum projeto embrionário mas o imtamente expandir este número. Asportante é que vimos que ela atraiu
sim, eu acho que eventos como esse
muitos jovens, entre eles muitos fiem Itapetinga são muito importanlhos de fazendeiros que podem ser
tes para divulgar a raça.”

Vista geral da pista da Exposição Interestadual de Itapetinga.
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HARAS EM DESTAQUE

Por Pedro C. Rebouças

Beto Falcão.

HARAS A.E.J

ao longo da década passada um padrão bastante elevado de qualidade,
com uma tropa de alto nível genético.

Beto Falcão.

Beto Falcão.

Potrada em fase de desmame em piquete do Haras A.E.J.

Beto Falcão.

Essa notável evolução teve
reflexos nas pistas de julgamento da
raça, com o haras obtendo resultados
cada vez mais expressivos e sagrando-se tricampeão Melhor Expositor e

O Grande Campeão Nacional Instinto da Araxá, um
dos destaques do plantel.

Coliseu da Braido: recente aquisição e uma das
apostas do Haras.

O Haras A.E.J, comandado
por Almiro Esteves Junior e Ildete Esteves no município paulista de Amparo, ocupa hoje um lugar de destaque
no cenário nacional do cavalo Mangalarga. Afinal, após passar por um criterioso trabalho de profissionalização
a partir de 2006, o criatório alcançou

tricampeão Melhor Criador da mais
importante mostra do calendário
mangalarguista, a Exposição Nacional
do Cavalo Mangalarga.
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Uberlândia do A.E.J é uma das grandes
matrizes da raça.

Já na mais recente edição
do evento, a 43ª Nacional Mangalarga,
realizada no final de outubro do ano
passado, o Haras A.E.J conquistou

HARAS EM DESTAQUE
Beto Falcão.

mais de três dezenas de premiações,
tendo como ponto alto de sua participação no evento a conquista do Grande Campeonato Nacional Potra, com
Jasmin do A.E.J, e o cobiçado título do
Grande Campeonato Nacional Cavalo,
feito inédito para o haras, obtido por
Instinto da Araxá, animal que ainda
potro veio reforçar o plantel do criatório.

ÁRDUO TRABALHO
De acordo com os titulares
do haras, a decisão de dar um foco
profissional ao trabalho foi fundamental para o salto de qualidade da
seleção A.E.J. “Dezesseis anos atrás,
resolvemos profissionalizar a criação,
que havia sido iniciada em 1988 de
uma forma mais despretensiosa, e
iniciamos um árduo trabalho diário.
Esse processo proporcionou as condições para que chegássemos ao patamar no qual estamos hoje.”

Beto Falcão.

Ilka do A.E.J mostra a qualidade de sua marcha.

Responsáveis pelo comando
desse processo de profissionalização,
os irmãos Luiz Gustavo, Nendo, Marcello e Almiro Netto contam que uma
série de medidas foram adotadas para
que o haras alcançasse e pudesse se
manter neste patamar mais elevado e
exigente de criação. “Desde que iniciaBeto Falcão.

Guarânia do A.E.J também é referência no haras.

O jovem e premiado cavalo Hebreu do A.E.J.

mos este trabalho, nós temos procurado investir sempre em equipe, assim
como na busca de melhores técnicas
para dar aos nossos animais todas as
oportunidades de se tornarem atletas
e muito competitivos, além, é claro, de
sempre buscarmos agregar ao nosso
criatório animais que acreditamos somar ao nosso plantel tanto na criação
como em pista. Afinal, desde o começo
sempre acreditamos que é importantíssimo dentro de um criatório estar
aberto a todas as linhagens, a todos os
tipos de animal dentro do que sempre
buscamos no equilíbrio entre marcha
e morfologia.”
Os irmãos revelam ainda as
qualidades mais desejadas nos exem-

plares do haras. “O que buscamos é
um animal equilibrado, que claro é o
que todos buscam. Por isso sempre
vamos atrás de animais que acreditamos possuir essas qualidades para incorporar ao nosso plantel, bem como
estamos constantemente atentos a
esse ponto em todos os cruzamentos
que fazemos, sempre almejando esse
tipo de animal. Acho que hoje temos
uma visão melhor principalmente do
que o mercado busca e para isso estamos sempre antenados em criar um
equino com muita qualidade de marcha e muito equilibrado morfologicamente. Além disso, agora também temos olhado cada vez mais para o lado
funcional, pois é um nicho que temos
muito a crescer.”

AMPLA ESTRUTURA
O Haras A.E.J conta hoje
com uma ampla estrutura, disposta
em 29 alqueires, formados de coast-cross e tifton, com mais de 35 piquetes, campo de feno, esteira e lago para
exercitar os cavalos. O criatório possui ainda cinco pavilhões de cocheiras
(totalizando 53 baias) para animais de
pista e leilão, duas lanchonetes, pista
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Jambo da Sabaúna integra o time de garanhões
do Haras A.E.J.

para treinamento, pista para apresentação e toda a infraestrutura para a
parte clínica e veterinária, com laboratório e farmácia.

Nesse último quesito, aliás,
o haras está muito bem preparado,
conforme explicam os integrantes da
família Esteves. “Hoje, temos a Freire
Assessoria conosco, capitaneada pelo
Silas Freire que faz um trabalho incansável na preparação dos animais com
toda a equipe, que sempre está pronta
e muito capacitada pra realizar o melhor para os animais.”

O jovem Quartzo da Santa Cecília é uma
das apostas do haras.

A.E.J, Graziela do Corumbau, Gica
Mangabaia, Atriz do A.E.J, Quarta do
Rubinho, Dalila do A.E.J, Bandeira
da Sinhá Maria, Jambo da Sabaúna,
Topázio JMJ, Instinto da Araxá e Coliseu da Braido, entre outros animais
de potencial já mais que comprovado.

O grande diferencial do criatório, entretanto, está no seu plantel
repleto de qualidade com foco tanto para a reprodução como para as
pistas. Os animais de destaque da
tropa incluem desde aquela que foi
a primeira Grande Campeã Nacional
do haras, Escócia RAA, até a matriz
Uberlândia do A.E.J, que tem cada dia
mais mostrado ser uma das grandes
reprodutoras da raça. Além disso, há
ainda outros nomes muito relevantes,
como Goiânia do A.E.J, Guarânia do
Beto Falcão.

Essa estrutura é alvo de
cuidados constantes, passando anualmente por melhorias, cujo objetivo é
dar as melhores condições de trabalho tanto à equipe como aos animais.
“Temos investido bastante na melhoria da alimentação dos animais, especialmente em relação a pastos e
suplementos. O mesmo vem acontecendo na parte tecnológica com fisioterapeutas, esteiras, tanques de gelo,

entre outros investimentos. E, claro,
não podemos deixar de ressaltar sempre a busca pelos melhores profissionais para estarem conosco.”

Beto Falcão.

Beto Falcão.

HARAS EM DESTAQUE

Os animais desfrutam de ampla estrutura no criatório da família Esteves.
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Os integrantes da família Esteves revelam ainda que encontram a
motivação para o trabalho no criatório
em uma série de fatores. “Nós achamos que a paixão pelo cavalo Mangalarga, a união da família dentro de um
propósito e de um trabalho de seleção
são os aspectos que mais influenciam
neste sentido, pois acreditamos que
independente de resultados em pista a
parte mais importante dentro de uma
raça é a criação. Agora, nosso objetivo é continuar o trabalho de seleção
e criação focado na busca do cavalo
ideal e em especial no aprimoramento da marcha, uma característica da
raça pela qual sempre fomos fascinados, afinal o Mangalarga é o Cavalo de
Sela Brasileiro.”
Para obter mais informações sobre o trabalho do Haras A.E.J,
acompanhe as páginas oficiais do
criatório no Instagram e Facebook ou
acesse o portal oficial www.harasaej.
com.br.

Panorama MANGALARGA

Mariana Morais
e Cipó Catetinho
superaram outros
28 conjuntos
de várias raças
na abertura
da temporada
brasiliense da
modalidade
Endurance Brazil.

Vitória
no
enduro

Por Camila Pedroso
perseverança, Mariana começou
a treinar, sozinha mesmo, e para
sua surpresa, na primeira prova
que participaram depois de iniciar
os treinamentos, conquistou o primeiro lugar na 1ª Etapa da Copa
Brasília e Ranking FHBr de Enduro Equestre, que aconteceu na ASPROESTE, no Lago Oeste, em Brasília (DF), no sábado 12 de março.
Ela e seu Mangalarga do
Brasil superaram 28 animais das
mais variadas raças. Animais treinados por profissionais para participarem de provas como essa. “Eu
confesso que não esperava, quando
anunciaram meu nome, só sabia
chorar! Peguei o troféu, tirei fotos
com a minha equipe e corri pro
Cipó, porque essa vitória também
é dele!”, relembra emocionada a
competidora.

HISTÓRIA DE
SUPERAÇÃO
Mariana conta que a dupla correu sua primeira prova de
enduro no ano passado, em outubro, quando ficaram em penúltimo lugar. Com o resultado e como
Cipó gostava muito de fazer trilhas,
Mariana começou a treiná-lo quatro vezes por semana, percorrendo
sempre trilhas novas e longas.

Mariana Morais e Cipó Catetinho fizeram bonita nas trilhas brasilienses.

Como diria o escritor Sa-

Morais de Oliveira ganhou Cipó Ca-

ABN) em uma rifa. Logo percebeu
que ele gostava de fazer trilhas e
decidiu se inscrever em uma prova
de enduro. Acabou ficando em penúltimo lugar.

tetinho (Wojtyla Catetinho x Doris

Mas, com muita garra e

muel Johnson “os grandes feitos
são conseguidos não pela força,
mas pela perseverança”. Mariana
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Como a categoria do conjunto é regularidade, ela passou a
fazer treinos de sete quilômetros de
marcha e às vezes de catorze quilômetros. “Não tive nenhum apoio
de treinador, fizemos tudo sozinhos.
Conversava com alguns e pegava
algumas dicas. Começamos a fazer
os treinos regularmente e sempre
dava o dia seguinte de folga para

Panorama MANGALARGA
ele descansar”, explicou Mariana.
“Inclusive, sempre tinha
que mandar minha localização no
WhatsApp para algum amigo, porque eu saía sozinha pra descobrir
trilhas e o povo me chamava de doida”, relembra animada.

também desistiu de participar.
“Pensei, pode ser algum sinal para
não competirmos. Mas resolvi encarar o desafio e o resultado veio!”.

Uma semana antes da prova, Cipó machucou o pé durante o
treinamento. Mariana na mesma
hora pensou em desistir, para não
forçar o animal. Mas, sua veterinária/fisioterapeuta liberou Cipó para
a competição.

A etapa era composta por
percursos entre 20 e 80 quilômetros. O conjunto estava competindo o percurso de 20 quilômetros
na categoria regularidade. Quando
o conjunto chegou ao local da prova, Mariana, sempre brincalhona,
falou para Fernando Gonçalves, o
diretor de Enduro de Brasília, que
“chegamos para ganhar, viu?!”.

Na mesma semana, a pessoa que faria dupla com Mariana

No momento da apuração
dos resultados, Fernando se apro-

ximou dela e disse “será que você
ganhou mesmo?!”. No anúncio da
premiação, o locutor falou “vou deixar a categoria 20 km por último
porque alguém aqui falou que iria
ganhar”.
“Meu coração disparou.
Pensei, será?! E para minha surpresa meu nome foi anunciado. Ganhei
em primeiro lugar e minha equipe,
composta por mais dois conjuntos,
ficou com o segundo e terceiro lugares. Foi emocionante, eu realmente
não esperava! Essa, com certeza,
será a primeira de muitas etapas”,
finaliza Mariana. (Com a colaboração de Portal Cavalus)

POEIRÃO DE TRÊS PONTAS
CTE Talismã.

O Mangalarga do Brasil foi
um dos destaques do 5º Poeirão de
Três Pontas, evento que aconteceu nos
dias 09 e 10 de abril, nas dependências do Clube Trespontano do Cavalo,
no Sul de Minas Gerais.
Promovido pela Rural Eventos, o animado fim de semana de julgamentos de marcha contou ainda
com o apoio da Prefeitura Municipal
de Três Pontas, do Núcleo Mangalarga
Raiz de Minas, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga (ABCCRM) e da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM).

te do próprio sul mineiro, região onde
está baseado o Núcleo Raiz de Minas.

A participação da raça, por
sua vez, aconteceu no domingo 10 de
abril, quando a 1ª Copa Mangalarga
movimentou a programação do evento, com grande adesão de criadores e
usuários, provenientes principalmen-

Amante da marcha, o acolhedor povo mineiro, que compareceu em elevado número ao recinto do
Clube Trespontano, se encantou com
o Mangalarga do Brasil, inclusive com
jurados e organizadores do poeirão

A Copa Mangalarga foi a grande novidade do evento este ano.

enaltecendo as qualidades e em especial a marcha do Cavalo de Sela Brasileiro.
Para mais informação sobre
as atividades da raça na região, entre
em contato com o Núcleo Mangalarga Raiz de Minas pelo whatsapp (35)
99921-4794.
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Por Pedro C. Rebouças

Núcleo da Alta Mogiana

Pedro Rebouças.

Entidade do interior paulista celebrou seu 30º aniversário com
dia de campo, assembleia e lançamento de documentário

Pedro Rebouças.

Integrantes do núcleo posam para a foto oficial do evento.

Os criadores apresentaram seus animais aos colegas de núcleo.

O Núcleo Mangalarga da
Alta Mogiana promoveu, no dia 12
de fevereiro, em São Joaquim da
Barra (SP), o 2º Dia de Campo da
Fazenda Santa Cecília. Responsável por celebrar o aniversário de 30
anos desta atuante representação
regional da raça, o evento contou
com grande adesão dos mangalarguistas da região, que tiveram a
oportunidade de realizar um rico
intercâmbio, apresentando seus
animais, assim como conhecendo e
experimentando os cavalos dos demais criadores.
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A programação incluiu
ainda uma assembleia, durante a
qual os integrantes do núcleo elegeram sua nova diretoria, aprovaram as contas da gestão passada e
atualizaram o estatuto da entidade.
O ponto alto do dia, entretanto, foi
o lançamento oficial do documentário que celebra as três décadas de
existência do núcleo.
O vídeo - cujas filmagens
ocorreram em fazendas de criadores associados na região, reunindo
depoimentos de fundadores e até

relatos de quem nasceu e cresceu
em meio à movimentação do núcleo
- foi desenvolvido pela Torres Comunicação, com direção dos documentaristas Adriana Silva (jornalista e escritora) e Toninho Torres
(videomaker) e apoio de produção,
reportagem e divulgação da Verbo
Nostro Comunicação Planejada.

RICO
INTERCÂMBIO
Na avaliação da criadora
Beatriz Biagi Becker, Diretora Social do Núcleo da Alta Mogiana, o
dia transcorreu muito bem. “Foi
tudo muito agradável, uma reunião
de amigos, mantendo a tradição que
temos aqui na região de um visitar
o outro. Isso possibilita um rico intercâmbio em que um criador pode
mostrar ao outro o trabalho que
está fazendo em sua seleção, assim
como a evolução da sua tropa, além
de trocar experiências e conversar
sobre a raça.”

Pedro Rebouças.

Pedro Rebouças.
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O evento teve grande adesão dos mangalarguistas
da região.

Opinião semelhante foi
apresentada por Leonel Mafud
Neto, um dos Diretores de Cavalgadas do Núcleo da Alta Mogiana.
“Eu sou suspeito para falar do Dia
de Campo, acho que foi muito bom.
Todo mundo gostou e conseguimos
atingir o nosso objetivo inicial, promovendo um dia de muita integração entre os associados do núcleo.
Já o documentário é uma iniciativa
muito importante, afinal a história
você não rasga, não muda, ela tem
que ficar registrada.”
Impossibilitado de estar
presente por conta de um problema de saúde, o titular da Fazenda
Santa Cecília e presidente reeleito
do núcleo, Silvio Torquato Junquei-

ra, fez questão de acompanhar e
participar da assembleia de forma
remota, fazendo um agradecimento
especial à Família Mangalarga da
Alta Mogiana.
“Eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram hoje, assim como a todos os associados do
núcleo, pois nesses últimos dois
anos, em decorrência da pandemia
de covid-19, nós pudemos realizar
poucos eventos e mesmo assim todos nunca atrasaram suas colaborações, pagando perfeitamente o
núcleo. Então eu aproveito este momento para fazer um agradecimento
muito grande a esse respeito, pois
esse foi um fato de grande relevância para o núcleo, tendo inclusive
me motivado a seguir por mais dois
anos na direção da nossa entidade”,
salientou o dirigente regional.
Silvio falou ainda sobre o
novo documentário comemorativo.
“Nós optamos por fazer esse documentário para deixar registrada
a história desses primeiros trinta
anos do núcleo. Nesse processo,
nós entrevistamos todos os fundadores, mesmo aqueles que não
são mais criadores, assim tivemos
oportunidade de reunir histórias
fantásticas. Infelizmente, nem tudo

Os criadores puderam conversar e trocar
impressões sobre a raça.
Pedro Rebouças.

A Diretora Social contou
ainda que ficou muito satisfeita
com a apresentação do documentário. “Acho que esta é uma iniciativa muito positiva para as próximas
gerações e também para o fomento
da Mangalarga. Nós, aliás, não tínhamos assistido o vídeo ainda, foi
uma surpresa para todos, e eu gostei muito do que assistimos, pois o
documentário tentou incluir os depoimentos de todos que participaram desta jornada ao longo desses
trinta anos.”

Pedro Rebouças.

O Dia de Campo proporcionou um rico momento de intercâmbio.

Saborosa feijoada foi servida aos visitantes pela
família Junqueira.

pôde entrar no documentário, pois
ele teria que ter muitas horas para
reunir todo esse material. Nós, no
entanto, conseguimos fazer um
resumo muito rico, que deve ficar
guardado com muito carinho. Afinal, o Mangalarga merece ter sua
bonita história contada e perpetuada. Eu ouvi muitas histórias do meu
pai, do meu avô, dos meus tios-avós
e acho que agora esse documentário vem para preservar dentro da
raça o legado desses primeiros 30
anos de atuação do núcleo. Espero
que daqui a 20 anos essa iniciativa
venha a ser repetida.”
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Os associados puderam conferir o documentário sobre os 30 anos do núcleo.

PAIXÃO PELO
MANGALARGA
A combinação entre amizade e paixão pelos equinos foi a gênese da fundação do Núcleo Mangalarga da Alta Mogiana, uma das mais
ativas e antigas representações
regionais do Cavalo de Sela Brasileiro, no mês de dezembro de 1991.
Ao longo das três décadas transcorridas desde então, o núcleo contou
com um calendário de eventos muito
movimentado, incluindo exposições,
simpósios, jantares, cavalgadas,
competições, leilões, cursos e confraternizações, sempre reunindo
pessoas e famílias em torno da criação do cavalo Mangalarga.
Para Sergio Serio, diretor e
um dos ex-presidentes da entidade,
“o núcleo representa um nicho de
amigos que têm os mesmos conceitos de criação do cavalo Mangalarga, um animal dócil e funcional, servindo tanto para o lazer, como para
cavalgadas e competições”.
Já Roberto Maestrello, um
dos fundadores, lembra que a criação desta estrutura associativista
foi uma decisão de criadores da região que se reuniam e queriam ter
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Pedro Rebouças.

Pedro Rebouças.
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A assembleia contou com a presença dos diretores Wilson Facioli Rosa, Leonel
Mafud Neto e Beatriz Biagi Becker.

representatividade junto à Associacão Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM).
“Essa vontade veio deste grupo que
já realizava leilões e cavalgadas e
cresceu com a criação do Núcleo.
Eu tenho orgulho e honra de ter sido
fundador dessa entidade”, expressa,
lembrando ainda que o Núcleo foi
fundado com personalidade jurídica
e registrado em cartório, adquirindo
CNPJ, seguindo todos protocolos e
trâmites burocráticos necessários,
fato inédito na época.
O presidente Silvio Torquato Junqueira ressalta, por sua vez,
que o Núcleo da Alta Mogiana procura conciliar todas as ideias e tendências, alinhavadas pelas confraternizações, que são o foco principal.
“Tanto as cavalgadas, como as competições e exposições sempre foram
muito incentivadas. O Núcleo sempre
investiu nisso. Até porque, o esporte
dá vida para a raça e agrega as pessoas. Paralelamente, o espírito de
família é nosso farol condutor. Sem
isso, o núcleo não existe”, salienta o
dirigente, que defende esse mesmo
caminho para os próximos anos.
Aliás, para enfrentar os desafios do biênio que teve como pon-

to inicial a assembleia do dia 12 de
fevereiro, os mangalarguistas da região definiram que o presidente reeleito Silvio Torquato Junqueira terá
na gestão do núcleo a companhia dos
mangalarguistas Sergio Serio (Vice-Presidente), Rodrigo de Azevedo Rezende (Tesoureiro), Vinicius Mazza da
Silva (Secretário), Beatriz Biagi Becker (Diretora Social e de Fomento),
João Francisco Diniz Junqueira (Diretor de Exposições), Cláudia Montolar Junqueira (Diretora de Provas),
Rodrigo Dias de Moraes Orlando
(Diretor de Provas), Wilson Facioli
Rosa (Diretor Técnico), Leonel Mafud
Neto (Diretor de Cavalgadas), Maria
Cândida Junqueira de Mello (Diretora de Cavalgadas), Felipe Torquato
Junqueira Franco (Diretor de Mangalargada e Enduro) e Gilberto Diniz
Junqueira (Diretor de Preservação e
Memória).
O Núcleo da Alta Mogiana promete ainda uma agenda de
eventos muito movimentada ao
longo da temporada, após os dois
anos de paralisação decorrente da
pandemia. Para conferir a programação completa, siga as páginas
oficiais da entidade no Facebook.
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Por Pedro C. Rebouças

Arquivo ABCCRM.

Cooperação Esportiva
Acordo entre
ABCCRM e
CBH visa
ampliar e
fortalecer a
participação
da raça
no enduro
equestre
Representantes da raça vêm se destacando na Velocidade Limitada.

A Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) firmou, no dia 08
de março, um acordo de cooperação
esportiva com a diretoria de enduro
da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).
Segundo o documento - assinado pelo Presidente da ABCCRM,
Eduardo Rabinovich, e pelo Diretor
de Enduro da CBH, Marcelo Ulsenheimer -, “o objetivo do acordo é
estimular e ampliar o número de
modalidades esportivas equestres
dentro da raça Mangalarga, pois a
mesma já tem demonstrado boas
aptidões competitivas principalmente nas provas de regularidade
(enduro equestre)”.
Ainda conforme o acordo,
para que tal objetivo seja alcançado

as entidades estão empenhadas na
troca de informações, divulgação do
calendário nacional e regional das
provas e ainda por meio do conhecimento dos regulamentos a serem
seguidos.
O Enduro é uma competição de longa distância, com percursos que variam de 20 a 160 quilômetros, na qual o conjunto deve saber
equilibrar velocidade e resistência.
Além disso, seus fundamentos são
simples e a prática proporciona uma
rica interação do homem com o cavalo e dos dois com a natureza.
O esporte, além disso, está
dividido em duas modalidades. A
Velocidade Limitada tem percursos
que vão de 20 a 40 quilômetros e,
como o próprio nome diz, tem a velocidade pré-determinada pelos or-

ganizadores da prova. Por sua vez, a
Velocidade Livre é uma disputa contra o relógio e as distâncias variam
de 60 a 160 km.
Nos últimos anos, os cavalos da raça Mangalarga vêm demonstrando grande aptidão especialmente nas trilhas das provas de
Velocidade Limitada. Afinal, a raça
reúne características como docilidade, resistência e comodidade, todas
elas muito importantes para a prática deste esporte, cujas provas ocorrem sempre ao ar livre, percorrendo
trilhas e estradas rurais geralmente
cercadas por notáveis paisagens.
Para obter mais informações, ligue para (11) 3677-9866 ou
acesse o portal oficial da raça: www.
cavalomangalarga.com.br.
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Dia de Campo do
HARAS VILLA VERDE

Os visitantes também puderam conhecer a tropa do haras.

Haras Villa Verde.

Evento celebrou os 30 anos do criatório com a apresentação de
palestras especiais e um agradável dia de congraçamento

Os mangalarguistas conheceram o sistema de criação do haras.
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O Haras Estância Villa
Verde, localizado em Brasília (DF),
abriu as porteiras de sua propriedade para receber a comunidade mangalarguista em um Dia de Campo
muito especial em celebração aos
30 anos de dedicação do criatório à
raça Mangalarga. O evento, realizado no sábado 26 de março, reuniu
criadores tanto do Distrito Federal
como de Goiás.
“Estou comemorando 30
anos de criação e tenho 61 anos de
vida, ou seja, toda a minha vida adulta foi ao lado do cavalo Mangalarga. É

Haras Villa Verde.

Por Equipe Mangalarga

Haras Villa Verde.

Haras Villa Verde.
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Juliano Villa Verde recepcionou os amigos mangalarguistas.

a realização da minha vida, o que eu
realizei e produzi de mais belo e mais
relevante junto à natureza. Estou
muito feliz e por isso decidi partilhar
essa alegria com os amigos mangalarguistas da região”, destacou Juliano Villa Verde, titular do haras.
Durante o evento, os criadores que visitaram a propriedade
puderam assistir a uma palestra
com o Dr. Lourenço de Almeida Botelho, integrante do quadro de jurados e também técnico da Associação
Brasileira dos Criadores de Cavalos
da Raça Margalarga (ABCCRM).
Ao longo de sua explanação
- pautada no tema “Mangalarga, sua
evolução, o momento atual da seleção e suas perspectivas” -, Botelho
apresentou todos os conhecimentos
técnicos sobre a raça que absorveu
nos seus vários anos atuando junto
à Associação, com destaque ao trabalho realizado nos anos de 1990
como Superintendente do Serviço de
Registro Genealógico da Raça Mangalarga.

Na sequência, o anfitrião
Juliano Villa Verde realizou uma
apresentação do seu sistema de
criação a pasto, com manejo rotacionado e intensivo, abrindo
espaço ainda para um rico intercâmbio de ideias, com os visitantes realizando perguntas sobre
o sistema de criação adotado no
criatório.
Após a pausa para o almoço oferecido pelo anfitrião aos
participantes, chegou a vez do Dr.
Frederico Tôrres Braz, médico
veterinário e técnico da ABCCRM,
realizar a apresentação da tropa
do Haras Villa Verde, assim como
do sistema de produção do criatório.
O Dia de Campo do Haras
Estância Villa Verde recebeu, além
disso, o apoio do Núcleo Mangalarga de Goiás. “Encontros como
este são muito importantes para o
fomento da criação do Mangalarga
na região, mostrando a evolução
do animal, além de unir e promover um momento de confraterni-

zação da família mangalarguista”,
frisa Rodrigo Souza Aires Fleury
de Lemos, presidente da representação regional goiana.
O dirigente destaca ainda
que eventos como esse representam uma ótima oportunidade de
reunir os criadores da região, promover o congraçamento entre os
criadores e também atualizar os
conhecimentos de todos em relação à questão da evolução da raça
e sua morfologia.
Haras Villa Verde.

A palestra do Dr. Lourenço Botelho abriu a
programação.

SISTEMA DE
CRIAÇÃO

O evento proporcionou um agradável dia de
aprendizado.
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Por Pedro C. Rebouças

Divulgação.

Universo Mangalarga

A história da raça foi um dos temas abordados no evento.

Realizado nas dependências do Haras EFI, no município
paulista de Itu, o curso incluiu palestras com três grandes especialistas: Raul Sampaio de Almeida
Prado, que falou sobre a história do
cavalo Mangalarga, Alessandro Moreira Procópio, cuja apresentação

abordou a marcha característica da
raça, e Benedito Carlos da Silva, a
quem coube a tarefa de abordar a
morfologia da raça Mangalarga. Inicialmente, eram previstas 30 vagas
para o curso, mas em virtude da
grande procura, esse número passou para 40 participantes.
Para Marcelo Cerqueira,
mangalarguista que esteve entre
os organizadores do evento, o curso
teve um balanço bastante positivo.
“Em minha avaliação como parte da
organização, o curso foi excelente
Divulgação.

Curso contou
com palestras
ministradas por
especialistas
da raça e
‘test-ride’ de
animais em um
agradável dia de
confraternização
no Haras EFI

verso Mangalarga do Brasil, criado
com o objetivo de oferecer cursos
ministrados por profissionais de excelência, afim de compartilhar conhecimento e informação de qualidade com os apaixonados pela raça.

A Associação Brasileiras
de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga (ABCCRM) promoveu,
no sábado 30 de abril, uma nova edição do curso Venha ser Mangalarga,
iniciativa que integra o projeto Uni-
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Os participantes puderam aprender sobre a morfologia da raça.
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“Já como também participante, pois afinal ninguém é de
ferro, tive a oportunidade de reciclar antigos e obter novos conhecimentos sobre a história da raça
Mangalarga com o Raul Sampaio de
Almeida Prado, que deu um banho
de conhecimento, assim como ver
com detalhes na prática a Morfologia de nosso cavalo, que foi detalhadamente esmiuçada pelo Benedito
Carlos, e também ter a oportunidade
de ver em vídeo em câmera lenta e
pausadamente e depois na prática
tudo sobre a Marcha Mangalarga
em explicações precisas e claras
do Alessandro Procópio”, prossegue
Cerqueira.

Divulgação.

por permitir que tanto novos criadores e usuários como tradicionais
ícones da raça Mangalarga pudessem participar, demonstrando animação pelo conteúdo e ansiedade de
querer mais, inclusive nos solicitando mais e mais eventos como esse.”

O curso também apresentou detalhes sobre a marcha do Mangalarga.

O organizador faz questão
de destacar também a parceria com
o haras anfitrião, comandado por

Por fim, Marcelo Cerqueira destacou a importância de ações
como o curso Venha Ser Mangalar-

ga para o desenvolvimento da raça.
“Em minha visão, o ponto mais importante de iniciativas como esta da
ABCCRM é proporcionar a aproximação dos mangalarguistas em todos os níveis e de forma democrática, possibilitando que façamos o
que mais gostamos, que é ver, falar,
aprender e montar em nossos cavalos, com grandes mestres e cercado
de novas e velhas amizades que se
formam.”
Para ficar por dentro das
novidades da raça, assim como do
projeto Universo Mangalarga do
Brasil, acompanhe as páginas oficiais da ABCCRM no Facebook e
Instagram ou acesse o portal www.
cavalomangalarga.com.br.

Raul Almeida Prado autografa livro para
participante do curso.

Divulgação.

Divulgação.

CALOROSA
ACOLHIDA

Eduardo Figueiredo Augusto, como
um dos elementos fundamentais
para o êxito do evento. “Toda a calorosa acolhida da família EFI é outro
ponto a se destacar, desde o pronto
atendimento à nossa solicitação de
sediar e patrocinar o evento, como
todo esmero em receber a todos com
kits personalizados de boas-vindas
junto com delicioso café da manhã
e farto almoço, proporcionando aos
mangalarguistas um excelente dia,
culminando com a apresentação da
tropa EFI, durante a qual tivemos
a oportunidade de ver de perto e
montar no que há de melhor na raça
Mangalarga.”

A tropa do Haras EFI encantou os participantes.
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Criador deixa
um legado
de muita
dedicação e
paixão pela
Mangalarga
Armando Raucci começou a criar a raça em 1977.

A Família Mangalarga perdeu, no dia 06 de abril, o criador
Armando Raucci, aos 82 anos de
idade. Titular do Haras Três Rios,
localizado no município paulista de
Itatiba, Raucci teve marcante atuação dentro da comunidade mangalarguista, tendo ocupado no triênio
2015/2017 o cargo de Vice-Presidente de Relações Institucionais da
ABCCRM (Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga).
Em entrevista concedida
à Revista Mangalarga, na seção
Haras em Destaque da edição de
setembro de 2011, o criador falou sobre a ligação de sua família
com o universo equestre. “Nossa
relação com cavalos vem de longa
data. Meu pai, Fernando, possuía
alguns animais, e meu sogro, New-
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ton, sempre gostou e até trabalhou
com cavalos. O início na criação,
no entanto, ocorreu mesmo quando
conheci o Mangalarga.”
Essa fase inicial da seleção
do haras, primeiro colocado no
Ranking de Expositores da Raça
Mangalarga nos anos de 2014 e
2015, também foi lembrada por
ocasião da matéria para a Revista
Mangalarga. “Em 1972, eu comprei
uma propriedade em Jaguariúna
(SP), na qual já havia alguns cavalos. Todos os finais de semana, nós
saíamos de manhã e voltávamos à
noite, após percorrer as diversas
trilhas da região. Em 1977, com
o crescente interesse da família,
resolvemos começar uma pequena
criação e optamos pelo Mangalarga, por ser o cavalo que todos nós
brigávamos para montar. Com to-

das as qualidades que constatamos
que o Mangalarga possuía, não foi
nada difícil escolher a raça que
iríamos criar”, relembrou.
Engenheiro de formação, Armando Raucci fundou há 54 anos a
empresa Start Engenharia. Além
do cavalo Mangalarga, nutria uma
grande paixão pelo Clube Atlético
Juventus, tendo ocupado por duas
gestões consecutivas a presidência
da tradicional agremiação de camisa grená e branca do bairro paulistano da Mooca, fato que o levou a
ser homenageado pela Federação
Paulista de Futebol, em 2009, com
a Medalha da Ordem Nacional do
Mérito Futebolístico.
O criador Armando Raucci deixa a esposa Lilia e os filhos
Fernando Raucci Netto (atual Vice-Presidente Administrativo Financeiro da ABCCRM) e Flávia Raucci
Facchini (Diretora de Marketing
da ABCCRM nos anos de 2017 e
2018).
Arquivo Pessoal.

Norberto Cândido.

ARMANDO RAUCCI

O criador montando Sabido FM, o primeiro garanhão
do haras.

Panorama MANGALARGA
Beto Falcão

Por Pedro C. Rebouças

dades hipismo funcional, hipismo de
marcha”, especificadamente disputados com cavalos da
raça Mangalarga do
Brasil.
Segundo esclarece o Presidente da ABCCRM,
Eduardo Rabinovich, “a Lei Federal
de Incentivo ao Esporte é uma transferência de valores
devidos ao Governo
Federal, e no Projeto de Lei Paulista no recolhimento
de ICMS, o que não
gera nenhum tipo
de custo extra para
o associado”.

Projetos
aprovados junto
ao governo
federal e ao
governo paulista
irão ajudar
a fortalecer
a realização
de eventos
esportivos na
raça

O
dirigente mangalarguista
destaca ainda que foi criado um
pacote de benefícios exclusivos
para os associados que participarem destes projetos e fizerem suas
transferências à ABCCRM, fazendo com que a empresa do sócio em
questão ganhe visibilidade junto à
Família Mangalarga.

A Copa de Função está entre os eventos beneficiados pela LPIE.

A Diretoria Executiva vem
trabalhando de forma contínua
para fomentar o uso da raça, ampliando sua visibilidade e colocando o Mangalarga do Brasil em
evidência no cenário da equinocultura nacional.
Para tanto, em outubro de
2021, a Associação Brasileira
de Criadores de Cavalos da Raça
Mangalarga (ABCCRM) aprovou,
junto ao Ministério da Cidadania,
um projeto para captar recursos
através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE). Além disso,
conseguiu a liberação para captar
recursos estaduais através da Lei
Paulista de Incentivo ao Esporte
(LPIE). Estas duas vias de cap-

tação irão ajudar a Associação a
realizar ainda mais eventos esportivos para a comunidade mangalarguista.
A Lei Federal de Incentivo ao
Esporte permite que empresários
que tenham empresas tributadas
com base no lucro real transfiram
gratuitamente para a ABCCRM
1% do imposto de renda devido
ao governo Federal. Pessoas físicas também podem transferir gratuitamente até 6% do Imposto de
Renda devido.
Na Lei Paulista de Incentivo
ao Esporte, o objetivo do projeto
é desenvolver um campeonato ou
torneio no formato “Copa de Hipismo para o fomento das modali-

“Participe desses projetos
para que juntos possamos realizar
ainda mais eventos de Norte a Sul
do país e levar o Mangalarga do
Brasil a todos os apaixonados pela
raça. A família Mangalarga conta
com você”, convida Rabinovich.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (11) 36779866 ou no portal www.cavalomangalarga.com.br.
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Panorama MANGALARGA

Por Pedro C. Rebouças

Mangalarga em cena
Filme da campanha de lançamento do novo uniforme corintiano
contou com participação especial de representante da raça

Com o título de “Segue Arrepiando”, o filme teve produção
da agência Wieden+Kennedy, com
direção de cena de Larissa Zaidan
(Stink Filmes). Além disso, segundo
o material de divulgação da campanha, a ação procurou resgatar a
trajetória de luta, obstáculos, confiança e progresso, assim como a
união entre equipe e torcida naquele mágico ano de 2012.
Gravadas no centro da
cidade de São Paulo, as imagens
noturnas das quais Lioto do Pec
participou contaram com todo o
suporte da equipe do Haras Lagoinha e foram acompanhadas de
perto pela criadora Marisa Iorio.
As cenas protagonizadas pelo
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Haras Lagoinha.

A raça Mangalarga abrilhantou o filme da campanha de
lançamento da nova camisa nº 1
do Sport Club Corinthians Paulista.
Proveniente da seleção do Haras
Lagoinha, comandado pelos criadores Paulo Eduardo Corrêa da
Costa e Marisa Iorio, o garanhão
pampa de preto Lioto do Pec foi o
escolhido para estrelar a produção,
encomendada pela Nike, empresa
fornecedora de material esportivo do time paulista, para celebrar
o primeiro decênio daquele que é
considerado o Ano Dourado, responsável por trazer as conquistas
da Libertadores da América e do
Mundial de Clubes.

Lioto do Pec e sua pelagem “alvinegra” abrilhantaram o filme corintiano.

belo Mangalarga pampa foram,
além disso, responsáveis pelos
momentos de abertura e fechamento do filme.
Segundo Duilio Monteiro
Alves, presidente do Corinthians,
a coleção 2022 imortaliza uma trajetória que tem lugar especial no
afeto de cada corintiano e corintiana. “Tenho certeza de que a camisa
principal se tornará uma peça que
será usada por muitos e muitos
anos”.

Por sua vez, Gustavo Viana, Diretor de Marketing da FISIA,
Distribuidora Oficial Nike no Brasil,
destaca que, após 10 anos, trazer
esse momento tão glorioso e importante na história do Corinthians
retrata a grandeza desse clube,
pois foram muitos anos batalhando,
progredindo e lutando para vivenciar essa alegria. “É inspirador e
principalmente gratificante. É um
presente para o torcedor que viveu
intensamente cada degrau desse
sonho”, completa.

Território CAVALGADA

Por Pedro C. Rebouças

Beto Falcão.

1ª Cavalgada
FAZENDAS HISTÓRICAS
Participantes
puderam
redescobrir
os antigos
caminhos
dos pioneiros
da raça ao
longo de um
animado dia de
confraternização
e amizade
O passeio reuniu 140 cavaleiros e amazonas.

O início do dia foi marcado por um delicioso café da manhã
servido aos participantes na Fazenda Invernada, hoje sob o comando
dos seis filhos do criador Armando
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Beto Falcão.

O Núcleo Mangalarga da
Alta Mogiana promoveu, no sábado 02 de abril, a 1ª Cavalgada Fazendas Históricas da Alta Mogiana.
Marcado por um ambiente de muita
amizade e confraternização, o passeio reuniu um total de 200 apaixonados pela raça, entre os quais
estavam 140 cavaleiros e amazonas das mais diversas idades, que
percorreram um trajeto repleto de
história no território do município
de Orlândia (SP).

Participantes reunidos no início do dia na Fazenda Invernada.

Beto Falcão.

Território CAVALGADA

Beto Falcão.

A comitiva mangalarguista percorreu os belos cenários da região.

Beto Falcão.

A Fazenda Diamante também recebeu os participantes.

A acolhida na Fazenda Matinha foi muito animada.

Diniz Junqueira. Segundo o núcleo,
a escolha da propriedade como
ponto de partida da cavalgada teve
o objetivo de simbolizar sua própria
relevância histórica, uma vez que
ela foi a primeira fazenda fundada
pela família Junqueira quando esta
se estabeleceu na região da Alta
Mogiana, no ano de 1812.
Na sequência a comitiva
mangalarguista partiu para percorrer o primeiro trecho do percurso,
seguindo até a Fazenda Matinha,
de propriedade do criador João
Francisco Franco Junqueira, onde
puderam conhecer melhor esse local repleto de história e onde um
lanche foi oferecido pelo anfitrião
aos participantes.
Com a energia recobrada,
o animado grupo seguiu viagem
pelas trilhas e estradas rurais orlandinas, dessa vez rumo à também
histórica Fazenda Diamante (sufixo CJ), de propriedade de Joanna
Helena Junqueira Franco, onde
também foram recebidos por uma
farta mesa de lanche, com café,
frutas e outras guloseimas.
O último trecho da viagem
teve então início com a animada comitiva tomando o rumo da Fazenda
Boa Esperança, outra propriedade fortemente ligada à história da
raça e hoje sob o comando de João
Francisco Diniz Junqueira, neto do
renomado criador Geraldo Diniz
Junqueira. No local, os mangalarguistas foram novamente acolhidos
com a amizade e hospitalidade típica da região, podendo desfrutar
de um saboroso almoço de confraternização, com direito a música ao
vivo para encerrar o dia com muita
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Beto Falcão.

Território CAVALGADA

A criançada marcou presença no animado passeio.

zendas Históricas.

Em depoimento proferido ao final da programação e veiculado posteriormente nas redes
sociais do núcleo, o presidente da
representação regional da Alta Mogiana, Silvio Torquato Junqueira,
exaltou a importância da realização
de eventos como a 1ª Cavalgada Fa-

“Promover confraternizações como esta é um dos grandes
objetivos do Núcleo da Alta Mogiana, por isso nós realizaremos eventos como esse sempre que possível,
justamente para que haja sempre
esse espírito de união entre todos
nós que integramos o núcleo”, des-

Agora, novas edições da
Cavalgada Fazendas Históricas estão sendo planejadas, uma vez que
o núcleo pretende visitar em seus
passeios as várias outras antigas
fazendas da região ligadas à história e ao desenvolvimento da raça
Mangalarga. Antes disso, entretanto, os mangalarguistas da Alta Mogiana têm encontro marcado na Cavalgada da Serra da Canastra, que
acontecerá entre os dias 16 e 19 de
junho, durante o feriado prolongado
de Corpus Christi.
Para obter mais informações sobre as atividades do Núcleo
da Alta Mogiana, basta escrever
para o e-mail nucleoaltamogiana@
gmail.com, para o whatsapp (16)
99773-3632 ou acompanhar as páginas oficiais da entidade no Instagram e no Facebook.

Beto Falcão.

alegria.

tacou o dirigente mangalarguista.

Momento da chegada na Fazenda Boa Esperança.
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Território CAVALGADA

Por Pedro C. Rebouças

Divulgação.

Cavalgada do
HARAS DO SAMUCA

O passeio reuniu

Passeio
reuniu 56
apaixonados
pela raça
em um
passeio
pelas belas
paisagens de
Araçoiaba
da Serra

os pela raça.

muitos apaixonad

O passeio aconteceu no
sábado 26 de março, reunindo 56
cavaleiros e amazonas das mais diferentes idades. De acordo com o
promotor do evento, o grupo partiu
da sede do haras às 08h da manhã
para percorrer um percurso de 19
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Divulgação.

O Haras do Samuca, comandado pelo criador Samuel Marangoni e localizado no município
paulista de Araçoiaba da Serra (SP),
promoveu uma animada cavalgada
para congregar os amigos mangalarguistas em um animado dia de
interação com a natureza e em especial com o cavalo Mangalarga.

Momento de pausa e descanso na beira da represa.

estradas rurais da região, contando

apoio que garantiram todo o conforto aos participantes.

ainda com o suporte dos carros de

“Nós tivemos um encontro

quilômetros em meio às trilhas e

Divulgação.

Território CAVALGADA

Participantes posam para a foto oficial do evento.
Divulgação.

muito bacana de amigos e amantes
da raça Mangalarga. Todos os participantes tiveram, aliás, o privilégio
de desfrutar das lindas paisagens
do município de Araçoiaba da Serra, além de terem tido a oportunidade de curtir a incrível qualidade da
marcha dos nossos cavalos”, explicou Samuel.

MOMENTO
ESPECIAL

Ao final da cavalgada, que
também teve um caráter de divulgação e fomento da raça na região de
Araçoiaba, os participantes puderam desfrutar de um gostoso chur-

rasco oferecido na sede do criatório
anfitrião. A confraternização contou
ainda com o sorteio de brindes do
Haras do Samuca e da Associação

Brasileira de Criadores de Cavalos
da Raça Mangalarga (ABCCRM),
responsável por finalizar o dia em
grande estilo.
Divulgação.

Ainda de acordo com o
organizador do evento, um dos momentos mais especiais da cavalgada foi a parada às margens da bela
represa araçoiabana, com direito a
uma animada prosa sobre as virtudes do cavalo Mangalarga do Brasil,
acompanhada por bebidas e gostosos aperitivos servidos pela equipe
de apoio, o que, aliás, garantiu uma
dose extra de energia para os participantes realizarem o trecho seguinte do passeio.

A cavalgada partiu do Haras do Samuca.

O evento contou com o sorteio de brindes da ABCCRM.
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Espaço TÉCNICO

ERROS NA DOMA

: Heber Oliveira.

Pressa, cobranças exageradas e falha na comunicação com o animal
são algumas das falhas que prejudicam o processo de doma
TÓPICO Nº 1
É muito comum iniciar
uma doma e, sempre ou na maioria
das vezes, a pressa falar mais alto.
O animal nem sabe o que
está acontecendo, pois sai de uma
vida de liberdade, sem compromisso e de repente é submetido a nos
carregar e, além de tudo isso, com
a exigência de ter o comportamento
de um cavalo adulto, já condicionado a tudo.

TÓPICO Nº 2
Também é muito comum as
pessoas fazerem o trabalho no redondel de forma excessiva, achando
que fazer muita guia vai ajudar.
Infelizmente o animal na
marcha ou galope em círculo prinPedro C. Rebouças.

Vários cuidados são necessários para se obter um cavalo bem domado.

Dalva Marques ministra clínica de equitação na Nacional 2017.
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Espaço TÉCNICO
cipalmente reduzido, sobrecarrega
os membros, forçando tendões e articulações, o que futuramente pode
até interromper a vida esportiva em
decorrência das lesões graves que
isso ocasiona.

Tópico Nº 3
Outro erro comum que acontece com frequência é exigir que o animal já ande flexionado, com a cabeça
paradinha, boca fechada, sem reações, como se fosse um animal adulto.

TÓPICO Nº 4
Em seguida, continua o
erro usando o fechador de boca para
obrigar o animal a parar de mascar, o que na realidade é necessário para o potro conhecer o equipamento, uma vez que é novidade pra
ele. Além disso, o fato de mascar
proporciona a descontração para
o animal e, na hora exata, se tiver
um trabalho consciente e adequado,
o próprio animal já se estabiliza e
mantém a embocadura no lugar de
forma natural e sem traumas.

sim como transição ou mudança de
direção, sem que seja o momento,
sem mostrar, informar, instruir para
isso, se torna outra falha grave.
Como sempre digo, cavalo
aprende por repetição, só não faz se
não entender, portanto se estivermos convictos do que queremos e
soubermos passar, com certeza teremos bons resultados.

Tópico Nº 7
Outro detalhe importante,
erramos também ao exigir e não
perceber que o animal já cedeu e
não aliviamos. Pois eles assimilam
mais no alívio do que na pressão.
E sempre atribuímos ao
cavalo toda falha que é nossa. Afinal, é ação e reação.
Sem falar que devemos
pensar bem no que queremos, pois
na nossa dúvida eles decidem por
nós e nem sempre o que eles decidem é o ideal.

Tópico Nº 8

Erramos e muito quando
no início da doma queremos nossos animais apresentando conjunto
de frente altivo e parado, cobrindo
rastro, elasticidade e equilíbrio nos
movimentos, além de macios e cômodos.
Se respeitarmos o tempo
e ensinarmos com calma e paciência, teremos ótimos resultados, do
contrário, vamos ter animais traumatizados, desequilibrados e ainda
regredir e ter que começar novamente.
Assim, naquilo que pensamos estar levando vantagem, na
realidade corremos o risco de ter
sérios problemas, alguns até sem
solução...
Quem ama cuida e respeita.
Doma consciente, um verdadeiro espetáculo!
Dalva Marques
Jurada de Marcha, Treinadora e Apresentadora do CT Rancho
Bigorna
Divulgação.

TÓPICO Nº 5
Outra falha bastante frequente é fazer cobranças exageradas de ritmo, uma vez que o animal
ainda não está sequer alinhado.
Para se equilibrar uma
marcha, bem cadenciada, sincronizada, é preciso primeiro ter controle
ao passo, se não está bem no passo,
não está na marcha e principalmente no galope.

TÓPICO Nº 6
Exigir também uma transição de passo, marcha e galope, as-

A doma consciente traz ótimos resultados.
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PARABÉNS, "TIDÃO"
Hans Haudenschild e seu filho
João Eduardo ofereceram ao
veterinário
e
adestrador
Alcides Moraes Sampaio Filho,
mais conhecido pelos amigos
por “Tidão”, por ocasião de seu
aniversário, um quadro à óleo
inspirado em seu reprodutor:
Barranco J.O.*
A razão deste encontro, além
da longa amizade, foi um
agradecimento ao eficiente
trabalho de "Tidão" com o
cavalo Nevado Três Estrelas no
seu centro de treinamento em
Saltinho, SP.

{

*Barranco J.O.

"Tidão" apresentando o Nevado Três Estrelas,
um filho de Safari da Janga.
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Topázio J.O.
Chuva J.O.

Nairobi Mangalarga
{Luiza
J.O. (Turbante J.O.)
J.O (Nairobi Mangalarga)
{Topázio
Névoa J.O (Turbante J.O.)

"Tidão" e João Eduardo, propietário
do cavalo NevadoTrês Estrelas.
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