
sf Veraz
V

Elevando a criação a um padrão mundial



SF Veraz X Chammyra El  Ryad

2020 SCOTTSDALE
Supreme Reserve Champion Mare
Champion 3 year old Mare class

H A R A S
D H A R A M S A L A

Marcos Tinoco   |    são Paulo - Brasil  |   MarcosTinoco@yMail.coM  |    +55 11 99488-2209

chloe el veraz t

SF Veraz X Beautiful Juell V

*jullye al gazal xx

SF Veraz X *SW Magnolia

melany el Veraz t 2020 EXPO INTERNACIONAL
Campeã Potranca

2012 SCOTTSDALE
Unanimous Champion Jr. Filly

sf Veraz
V



Cavalo Árabe 54 Cavalo Árabe Cavalo Árabe 54 Cavalo Árabe

Primeiramente, espero encontrá-los bem. Nesse momento estar com saúde é o 
mais importante.

Estamos vivendo um momento muito difícil e o que mais nos aflige são as incer-
tezas. Mas apesar de termos comprometido grande parte do ano em função da crise 
gerada pelo Covid-19, a diretoria e os funcionários da ABCCA continuam trabalhando 
para realizar as atividades que nos cabem para esse momento. Seguimos atuando não 
somente para conter os efeitos da crise na Associação, mas também pensando no 
futuro e na reabertura das atividades.

Do ponto de vista financeiro, finalmente posso dizer que voltamos a uma situação 
confortável, que nos dá segurança para atravessar a crise. Recebemos da última dire-
toria uma boa situação de caixa e seguimos o nosso trabalho de corte de despesas, 
equilibrando então receitas e despesas mensais. Nosso último e importante feito nes-
se sentido foi negociar com a administração do Parque da Água Branca a devolução 
de metade do espaço que ocupávamos para a nossa sede, pois tínhamos uma enorme 
ociosidade para somente seis colaboradores. Com isso reduzimos o aluguel de R$ 
17.000,00 mensais para R$ 9.400,00 a partir de abril, uma economia de quase R$ 100 
mil ao ano. Sendo assim, acomodamos bem a situação para permanecer em nossa 
atual sede. Com receitas e despesas equilibradas e com as receitas extras do leilão 
de óvulos e coberturas, chegaremos ao final do ano com um caixa provavelmente 3 
a 4 vezes maior do que recebemos. Parte desse caixa será guardado como segurança 
e outra parte será investido especialmente na modernização dos nossos sistemas e 
processos internos, com maior impacto no Stud Book e na área Financeira, tudo para 
facilitação da vida do criador, e em ações de fomento quando da reabertura das ativi-
dades. Quero novamente agradecer a todos os envolvidos pelo sucesso do nosso lei-
lão, cujo resultado entendemos como um grande voto de confiança em nossa gestão.

Em Exposições avaliamos que não há outra decisão a não ser a de adiar a Nacional 
de 2020, pois não há mínimas condições de realizá-la na data original de julho. Que-
remos sair na frente no calendário internacional e, dessa forma, anunciamos então 
a nova data de 11 a 14 de novembro. Não estamos certos ainda sobre a quantidade 
de exposições que poderemos realizar em 2020; tentaremos, a depender do cenário, 
realizar a Brazilian Breeders´ Cup e Internacional em setembro. Outras exposições 

poderão ser incluídas à medida que tivermos maior clareza da situação, da mesma 
forma que, muito provavelmente, teremos que flexibilizar também as regras de quali-
ficação para a Nacional de 2020, excepcionalmente.

O mesmo acontecerá para Provas, que depende da reabertura dos eventos para 
que possam acontecer. Será assim para as provas funcionais, para o enduro, corridas e 
outras modalidades. Enquanto isso estamos trabalhando na reconfiguração da Arabian 
Cup. Tendo em vista que o cavalo de halter brasileiro já ocupa um lugar de grande 
destaque no cenário internacional, essa diretoria acredita que não há outra saída a 
não ser investir no cavalo montado como alicerce de crescimento da Associação e da 
raça no Brasil. Esse é um trabalho complexo e de longo prazo que deve persistir. Só o 
Cavalo Árabe é o “cavalo completo”!

Em Fomento temos feito importantes avanços. Reformulamos o padrão de comu-
nicação das mídias sociais e a partir desse mês passaremos a investir em impulsionar 
os nossos posts em busca de ampliar a quantidade de seguidores. Estamos trabalhan-
do junto ao nosso parceiro Rogério Santos para tornar a revista ainda mais completa 
e interessante. Nessa edição já apresentamos algumas novidades, com matérias muito 
interessantes, e seguiremos esse objetivo para as próximas edições. Publicamos o pri-
meiro (Haras das Cascatas) de uma série de vídeos que estão por vir contando a his-
tória das famílias envolvidas com o Cavalo Árabe em diversas realidades e geografias. 
Vamos viralizar esses vídeos para mostrar ao mercado como o nosso cavalo é especial 
e como é bom pertencer a essa grande família! Estamos felizes com a elevação do 
nível de interação dos participantes do grupo da ABCCA no WhatsApp falando muito 
mais sobre cavalos, que acreditamos ser a principal função dessa ferramenta. É incrí-
vel como podemos trocar informações e conhecimento sobre o Cavalo Árabe ainda 
mais nesse momento de reclusão. Aproveitando essa oportunidade, anunciaremos 
nos próximos dias mais detalhes de um novo projeto que estamos batizando de “Fo-
rum On-Line do Cavalo Árabe”, através do qual realizaremos seminários virtuais sobre 
julgamento, história, criação, modalidades funcionais etc.

Apesar das dificuldades iniciais, estamos animados em realizar cada vez mais 
pelo Cavalo Árabe. A crise passará e estamos certos de que sairemos dessa ainda 
mais fortalecidos.

Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos membros da diretoria e aos 
colaboradores da ABCCA por sua incrível dedicação e foco em nossas ações. Igualmen-
te quero agradecer aos criadores e profissionais por todo o apoio que temos recebido.

Meu maior desejo é vê-los pessoalmente em breve!

       Um abraço,
      Rodrigo Forte & Diretoria

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
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Como faço todos os anos após o 
verão, e este não foi diferente, faço 
uma visita aos meus amigos e parcei-
ros Vanessa e Michel. Criadores do 
Haras Dona Francisca, na maravilhosa 
serra que leva o mesmo nome e mui-
to próximos de onde, por muitos anos, 
frequentei o CRH, berço do Campeão 
Nacional Berry CRH, hoje servindo 
ao plantel do Haras Carandá (Paquito 
Carrasco e família) e tantos outros im-
portantíssimos exemplares, como por 
exemplo o atual Garanhão Chefe do 
RFI Arabians (Rodrigo Foz Forte e famí-
lia), Quasim CRH.

Recebido pelos anfitriões magnifica-
mente, de pronto, apesar de já serem 
mais de 5 horas da tarde, fomos às co-
cheiras novas para ver uma potranca 
chamada Catharina MAM (HP Ali x RFI 
Surya AlMaktub) irmã própria da reno-
mada Sophie AlMaktub), fiquei muito 
impressionado pela beleza, graça, fe-
minilidade e presença dessa potrinha 
ainda mamando.

 Na sequência, passamos em revista, 
agora em outra ala de cocheiras, diver-
sos produtos de HP Ali, mas todos den-
tro das baias, apenas um prenúncio do 
que viria a ser a próxima manhã.

Jantar com sequência de camarões 
enormes e muitíssimo bem prepara-

dos pela chef Vanessa, enquanto eu 
e Michel dividíamos um Jack Daniels 
Single Barrel Select, a Vanessa e Silva-
na degustavam um excelente Rosé de 
Pinot Noir.

Após uma noite, enrolados em co-
bertores, apesar de estarmos no verão, 
pois no alto da montanha faz um frio 
delicioso, levantamos cedo e após um 
café da manhã com uma vista gran-
diosa, Vanessa e Michel nos mostra-
ram duas recém desmamadas, irmãs 
próprias do Bicampeão Nacional Aziz 
MAM (HP Ali x RL Alita MAM) de tirar 
o fôlego. Aziza MAM e Athena MAM 
despontarão em breve nas pistas para 
apreciação de quem gosta do tipo Ára-
be em sua essência.

Vimos também uma potranca, Co-
rina MAM, por HP Ali x Pure Seduc-
tion, corretíssima, presença marcante 
e belíssimo tipo, além de uma movi-
mentação exemplar e diversos ou-
tros produtos, machos e fêmeas pelo 
Campeão Nacional HP Ali, que, a meu 
sentir, já está comprovado como um 
semental de exceção.

Tudo o que comentei acima, se deve 
a uma profícua parceria entre os Haras 
Dona Francisca, o Haras Panquehue (fa-
mília Bulnes) e Haras águas Claras (Her-
man Chadwick), sendo os dois últimos, 

chilenos. Trabalham em conjunto tanto 
na escolha das éguas, número de em-
briões a serem produzidos, manejo dos 
animais, escolha das coberturas etc.

A sinergia de forças da parceria é 
muito maior do que a simples soma 
dos esforços das partes e gera resul-
tados muito alvissareiros e muita coisa 
já concretizada, como por exemplo os 
quatro campeonatos Ouro e um Bron-
ze obtidos pelo time na última Nacio-
nal, além da exportação para os EUA 
da negra Latifa MAM (El Tino x Lumiar 
Ethna) por expressiva soma, compatí-
vel com a qualidade desta Campeã Po-
tranca Ouro.

Todos os animais que eu, pessoal-
mente, crio hoje em dia, são em par-
ceria e aproveito para agradecer aos 
meus sócios, Haras Tuk Tuk, Haras dos 
Faveiros, dr. Neto, Leopoldo Coutinho 
e naturalmente Haras Dona Francisca 
de Vanessa Muller e Michel Morellato.

Saudações.

Reinaldo da Rocha Leão é 
biólogo, mora em seu 

Haras Azul e Branco e 
é juiz internacional 

do Cavalo Árabe. 
Seu profundo 

conhecimento da raça 
o faz comentarista em 

importantes eventos e 
assessor de criação.

R E I N A L D O  D A  R O C H A  L E Ã O

A importância da PARCERIA
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MAISA E JOSE ALVES FILHO

cumprimentamos a DIRETORIA 2020 da ABCCA e
reforçamos o nosso apoio que se faz presente há três décadas!!!

“JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”

HARAS JM
STALLIONS TEAM
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Chile  leva  a Breeders’Cup 
2019

Texto e fotos: Rogério Santos

Os criadores brasileiros sempre entenderam de que a Breeders’ Cup, mais que qualquer outra 

exposição, recompensa não apenas o êxito de um cavalo, mas todo o trabalho de criação de três 

gerações de um produtor. Este ano a Breeders’ Cup foi para um criador chileno, Jorge Selume do 

Haras Santa Marta, e isto expressa não apenas a importância que a criação chilena vem galgando 

na raça, mas também a importância que o Brasil tem para esses criadores, pois fazem questão de 

trazer seus cavalos para competirem aqui. Para quem vem acompanhando as exposições brasileiras 

nos últimos anos, este êxito chileno não é tão surpreendente, com grande influência de reprodu-

tores e matrizes brasileiras e animais que muitas vezes são produzidos aqui mesmo no Brasil, os 

chilenos vêm consumando excelentes resultados.

Nesta Breeders’ Cup os produtos do Haras Santa Marta foram afiançados pelos internacionais 

juízes David Boggs, Doug Leadley e Janice McCrea-Wight dos EUA, pelo americano estabelecido 

no Bahrain, Gerard Paty, e o brasileiro Luiz Rocco. Para que nossos leitores conheçam mais profun-

damente quem é e como pensa o ganhador da Breeders’ Cup 2019 a Cavalo Árabe entrevistou Jorge 

Selume do Haras Santa Marta do Chile. 

- Jorge há quanto tempo você criaCcavalos Árabes, 
como começou e desenvolveu sua criação?

Jorge Selume: Comecei a criar Cavalos Árabes há 

aproximadamente 15 anos após visitas ao Haras La La-

guna do amigo Alfredo Hasbún. Foi amor à primeira 

vista: inteligência, beleza, movimentação, docilidade e 

versatilidade me mostraram que a raça era algo muito 

especial. Foi uma paixão que se transformou de hobby 

para algo que hoje é mais profissional e que tem como 

meta criar um cavalo o mais perfeito possível. Para 

mim é fascinante usar opções genéticas elaborando 

um programa de seleção para chegar a esse cavalo per-

feito. Eu acredito que a perfeição e beleza do Cavalo 

Árabe é um reflexo da criação divina e participar dessa 

criação divina é um privilégio. 

No começo a ajuda de Alfredo Hasbun permitiu que 

o nosso desenvolvimento na criação fosse mais asser-

tivo e mais rápido. No entanto nada foi fácil. Evoluir 

no Chile não é simples porque somos impedidos de 

importar sêmen de reprodutores, o que limita muito 

nossas opções. Nesse sentido tive uma boa ajuda do 

grande amigo Fernando Santibañes que generosamen-

te me arrendou o importante JJ Señor Magnum e de-

pois o próprio Magnum Psyche e permitiu que enviasse 

para seu Haras Mayed na Argentina minhas éguas para 

cobrir com seus excelentes reprodutores e usar sêmen 

que eu havia importado direto para a Argentina, pois 

não poderia usar no Chile. Todo esse processo signifi-

cou um grande avanço ao Haras Santa Marta e permitiu 

um salto muito importante na minha criação. 

O chileno, ganhador da Breeders’ Cup Jorge Selume e sua 
Premium Cup Lady Dominica JSZ

A Top 2 Mystica JSZ 
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- Por que trazer seus cavalos para competir no Brasil?
JS: O Brasil é um dos países mais importantes no mun-

do do Cavalo Árabe e, sem dúvida, o mais importante 

da América Latina. Competir no Brasil é fazer parte das 

grandes ligas de shows no mundo. Assim, em 2017, com a 

supervisão de Dagmar Gordiano comecei a minha criação 

no Brasil onde tenho 7 excelentes matrizes que me dão 

muita satisfação. Esse grupo de éguas acrescidas com as 

que mantenho na Argentina permite ao Haras Santa Marta 

manter um nível competitivo internacionalmente. 

- Como você vê as três potrancas responsáveis por 
sua vitória? 

JS: LADY DOMINICA JSZ: Em meu primeiro ano como 

criador no Brasil, comprei um embrião de Bretta UB do 

Haras Vila dos Pinheiros e inseminei com Dominic M, um 

reprodutor excepcional sediado no Uruguai e obtive uma 

potranca maravilhosa, difícil de se produzir novamente. 

Ela foi Campeã Fêmea Ouro na Breeders’ Cup 2018, foi 

Campeã Nacional Brasileira Júnior Fêmea Ouro 2019 e 

agora Premium Cup na Breeders’ Cup 2019 com a maior 

pontuação obtida na história desta exposição.

MYSTICA JSZ: Segunda Melhor Potranca da Breeders’ 

Cup, e primeiro lugar em sua categoria na mesma Bree-

ders’ Cup. Ela é filha de uma das minhas melhores matrizes 

Top 10 HSM Thania

no Brasil, Mystic Angel WR por Versace. O pai Mystic é HDF 

Lugano por *FA El Shawan. É uma potranca muito interes-

sante com muito tipo, pescoço e movimentação, que cer-

tamente tem um belo futuro.

HSM THANIA: É filha de Miss Tania, uma das minhas 

melhores éguas no Chile, que com JJ Aphar por Magnum 

Psyche me produziu esta linda fêmea de olhos grandes mui-

to bonitos, bom pescoço e garganta, bom corpo e vem me-

lhorando ano a ano. Foi Campeã Potranca na Nacional do 

Chile 2019 e Top Ten nesta Breeders’ Cup. 

Todos esses animais que participam de exposições bem 

como minhas 7 éguas estão sob responsabilidade do Dr. 

Nelson Moreira e estabuladas onde ele determinar.

- Qual a importância dessa vitória na Breeders’ Cup para 
a sua criação?

JS: Ganhar a Breeders’ Cup Brasileira para mim, e creio 

que para qualquer criador, é muito importante pois avaliza 

o trabalho que estamos realizando. Para ter sucesso cer-

tamente precisa um pouco de sorte, mas acima de tudo 

muito esforço, constância, consistência e estudo. Ganhar 

a Breeders ratifica que estamos no caminho certo. Nós do 

Haras Santa Marta vamos continuar buscando por mais re-

finamento e movimentação sem perder nossa base de cor-

po e paletas bem colocadas.

Os demais criadores que empreenderam uma bela parti-

cipação nesta Breeders’ Cup foram:

Dullis Borges Carvalho do Haras Hayat-SP fez três Top 

Ten na Breeders’ com Fontenella Hayat (TS Khidam El Sha-

wan x CER Elektra por Vulcano HVP); Contessa Al Hayat 

(*El Tino x Pure Seduction VCM por HK Keav Power) e Ami-

ra Al Hayat (*Bandit SRA x Shahbelle Sinay TGS por Sinay 

El Johann). 

Salim Mattar do Haras Sahara-MG premiou dois animais 

entre os Top Ten com Sahara Ameenah (OF Magic Wan x 

Sahara Aroussah por *Vaalente); que empatou em pontua-

ção com Mystica JSZ em 2º lugar entre as Tops, e o po-

tro Emir Sahara (Emerald J por QR Marc x Sahara Daghirah 

por *Denali BHF). Sahara Ameenah e Emir Sahara também 

foram: Campeão Breeders’ Cup Female e Campeão Bree-

ders’Cup Male respectivamente.

O 2º lugar da Breeders’ Cup, Dullis Carvalho do Haras 
Hayat-SP e suas Campeãs a Top 5 Fontanella Al Hayat 

... a Top 6 Contessa Al Hayat ... 

...e a Top 9 Amira Al Hayat O 3º lugar da Breeders’ Cup, Salim Mattar do Haras Saha-
ra-MG (representado por Fabiana Yamassaka) com a Top 3 
Sahara Ameenah também Campeã Breeders’ Cup Female 

... e o Top 4 Emir Sahara também Campeão Breeeders’ Cup 
Male
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O 4º Lugar da Breeders’ Cup, Marcos e Ana Carolina 
Tinoco do Haras Dharamsala-SP com suas estrelas, a Top 
7 Melany El Veraz e... 

Marcos e Ana Carolina Tinoco do Haras Dharamsala-SP 

fizeram dois Tops, Melany El Veraz T (*SF Veraz x *SW 

Magnolia por Magnum Psyche) e Royal Ellaya T (*El Jahez 

WH x *Elle Dorada por Enzo).

Laucídio Coelho Neto do Haras Engenho-MS, teve 

como melhor classificada a potranca Tarusha El 

Mashoor (Mashoor Al Mohamadia x *Turchiya MPE por 

WH Justice)

O título Stallion Cup coube ao reprodutor Pandoro El 

Karim VS, que certamente passa a chamar a atenção da 

criação brasileira. Ele é filho de Karim El Power JQ por 

Power World JQ em Penelope JQ por El Nabila B. Pando-

ro foi criado por Luiz Henrique Guimarães. E 50% dele 

pertencem ao Haras Vilela de Andrelino Vilela, do Para-

ná, criador dos três produtos que com suas pontuações 

somadas deram o título a Pandoro: HGV Núbio (x Callas 

Carol por Bertrand Carol), HGV Tandara (x Ivana CRH por 

Ryad El Jamaal) e HGV Bay Pandora (x Geraldine por *Ar-

magnac).

... e o Top 8 Royal Ellaya

O Haras Vilela-PR, de Andrelino Vilela, recebe o título do 
reprodutor Pandoro El Karim VS, o Stallion Cup 2019

Haras Engenho
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WH Justice x Elfera (Psytadel US)

Campeão Nacional Cavalo 
Bronze - Brasil 2019

*Elferus*Volari NA
QR Marc x Felisha BHF (Falcon BHF)

Campeão Cavalo 3 anos
Scottsdale 2019

*Elferus x Chitarra LA (HDB Sihr Ibn Massai)
CITATION RACH



Campeão Nacional Progênie de Pai 2019
Top Ten Nacional Cavalo 2019

Campeão Nacional Ouro Mehor Cabeça 2016 e 2018
Campeão Nacional Liberdade 2017

Top Ten Nacional Cavalo Jovem 2017 e 2018
Campeão Nacional Potro Prata 2016

1º Prêmio Nacional Júnior Fêmea 2019

2º Prêmio Nacional 
Júnior Macho 2019

Ragnar Rach
Vulcano HVP x Rapunzel Rach (Voltaire Rach)

Ragnar Rach x Isis Rach (Vaillant Rach)
INDISCRETA RACH 

Ragnar Rach x Insignia Rach (El Shakhyr)
INGRID RACH 

Ragnar Rach x Blues Dream Rach (Dream Chall)
BASILICA RACH 

Ragnar Rach x Michelle HVP 
(Magnum Chall HVP)

MAGNAR RACH 

Ragnar Rach x Pivanella Rach (AF Ivan)

PRIMAVERA RACH 
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Ricardo e Paulo Saliba - rach@saliba.com.br

Rach Stud - Arabian Horses

Jupiter 
Rach

*AAS Elishahh x Jasmin FWM 
(*FA El Shawan)

Top Ten Nacional
Cavalo Jovem 2019

Perlan 
Rach

TS Khidan El Shawan x 
Persephone Rach (Vulcano HVP)

Campeão Potro Ouro 
Interestadual  2019

Multi Top Ten Nacional Cavalo 
Campeão Cavalo Interestadual

Mister Eros HX
Pavel Rach x Almadena (Nejny)

Top Ten Nacional Cavalo 
Top Ten Nacional Cavalo Jovem

Vesper Rach
Mister Eros HX x Vaal Rach (Aicyng)

Jupiter Rach x Zoe Rach (*MIster Eros HX)
ZEUS RACH 
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INTER
NACIO
NAL

Texto e fotos: Rogério Santos

INTERNACIONAL DO CAVALO ÁRABE,
A GRANDE CELEBRAÇÃO DA RAÇA

A Internacional do Cavalo Árabe, uma das três mais im-

portantes exposições do Circuito Brasileiro, foi uma festa 

da criação. Ela incorporou uma disputada Breeder’s Cup 

e um concorrido Melhores do Ano, com um lauto Jantar 

de Confraternização, entre os dias 15 a 17 de novembro, 

no Helvetia Riding Center em Indaiatuba-SP. Os juízes Da-

vid Boggs, Doug Leadley e Janice McCrea Wigth dos EUA, 

Gerard Paty do Bahrain e o brasileiro Luiz Rocco contem-

plaram por unanimidade o importado da Espanha *Kamil 

Al Cape como Campeão Cavalo Ouro e a importada da 

Sheikha Amna Al Nuami dos Emirados Árabes, *AJ Kharena, 

como Campeã Égua Ouro da exposição.

*Kamil Al Cape foi importado ainda potro pelo Haras 

Dharamsala de Marcos e Ana Carolina Tinoco. Segundo os 

Tinocos, ele foi escolhido para dar continuidade ao pro-

grama de criação que está sendo fundado pelo reprodutor 

*SF Veraz por Gazal Al Shaqab, que nesta exposição fez a 

Campeã Potranca Melany El Veraz T e em Scottsdale 2020 

a Campeã Égua de 3 anos Chloe El Veraz T.

Sobre *Kamil Al Cape, Marcos explica: “Escolhemos *Ka-

mil principalmente pelo seu pedigree. Era o tipo de cava-

lo que queríamos, mas o fato de ser um filho de Shangai 

EA, cavalo que admiramos muito por sua presença e mo-

vimentação exuberantes, em filha de Marwan Al Shaqab 

e família materna russa foi fundamental para definir sua 

aquisição”. *Kamil El Capem já foi Campeão Nacional Ca-

valo Canadense e segue para a disputa do Campeonato 

Nacional Brasileiro 2020.

Quanto a Campeã Potranca Ouro da Internacional, Me-

lany El Veraz T (*SF Veraz x *SW Magnolia por Magnum 

Psyche) Marcos é taxativo: “É uma potranca extremamen-

te correta de muita atitude e acreditamos que se encaixa 

perfeitamente no programa de seleção que estamos esta-

belecendo para o Dharamsala”. 

Campeão Cavalo Ouro, *Kamil Al Cape do Haras Dharamsala-SP

22 Cavalo Árabe
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O Campeão Internacional Cavalo Prata foi Jyvar Meia 

Lua filho do atual Campeão Nacional *El Jahez WH em 

Jyvara El Maktub, criado pelo Haras Meia Lua e de pro-

priedade do Estância Monte Verde da família Franco, 

através de Acácio Franco que sempre esteve ao lado de 

Lenita Perroy desde o início da criação do Meia Lua e 

compartilhou da vida produtiva deste histórico Haras.  

O Haras JM, de José e Maisa Alves, foi marcante nesta 

Internacional, o Campeão Bronze foi Ykaizer JM (Bes-

son Carol x Pinnah HVP por Pegasus), além de mais três 

Campeões demonstrando a força que este Haras está 

chegando para o circuito de exposições deste ano: o 

filha do sul africano EKS Alihandro hoje na Arábia Saudi-

ta, em *RD Fabreanna uma das mais importantes matrizes 

HVP, filha do americaníssimo BHF Falcon por Bey Shah. 

Outros sucessos HVPs nesta exposição foram o Campeão 

Prata Jr. Macho Daimmen HVP, um filho de Nuzyr HCF em 

Maqna Leenda HBV por Magnum Psyche e a Campeã Pra-

ta Jr. Fêmea Luna HVP por *El Tino x *JR Burmagny por 

Burman HVP.

Continuando o Campeonato Égua, a surpreendente Si-

rani UB (Sirajj UB x Samantha FHP por Don El Chall) de 

propriedade do chileno Jorge Selume, do Haras Santa 

Marta, foi a Campeã Prata. Esta é a primeira vez que Sirani 

EXPO INTERNACIONAL

Potro Bronze Cash El Tino (*El Tino x Stig Justhine por WH Justice) a 

Potranca Bronze Divine D’Vaalent JM (*Vaalente x Ydivine di Fames 

JM por Sir Fames HBV) e  Jr. Macho Bronze  Dartist Yparadyse JM  

(Yparadise JM x *Frangelica BHF por Falcon BHF).

A Campeã Ouro Égua foi *AJ Kharena do Haras Vila dos Pinheiros, 

uma das belíssimas filhas de Marwan Al Shaqab em Kharrea PGA por 

Khadraj NA este último o primeiro reprodutor brasileiro a fazer su-

cesso nos EUA. Jaime Pinheiro, o titular do haras, fez importantes 

comentários sobre sua criação na entrevista sobre os Melhores do 

Ano, e uma coisa fica clara, a marca HVP sempre irá atrás dos melho-

res pedigrees representados pela melhor morfologia para construir 

sua marca. Assim é o caso da Campeã Potranca Prata Josephine HVP, 

participa de uma exposição. Ela foi criada por Nelson Moreira 

sob a marca UB de Umberto Bonini. A Campeã Bronze vem do RFI 

Arabians de Rodrigo Forte, RFI Sawari (Excalibur EA x RFI Sopie 

Almaktub por RFI Maktub). O RFI também colocou no podium a 

Campeã Jr. Fêmea Bronze RFI Raffaella filha de Quasim CRH por 

RFI Maktub em *S Rhapsody por Marwan Al Shaqab.

No Campeonato Potro o reprodutor Halyr Meia Lua (Ajman 

Moniscione x Halya de Jylbert por Jylbert De Wiek), de Bolivar 

Figueiredo, surpreendeu. Ele é o responsável pelo Campeão Po-

tro Ouro unânime Abbas Al Ventur do Haras Al Ventur e o Potro 

Prata Absolutt de propriedade de Bolivar Figueiredo, Adriana Pa-

palaskaris e Leopoldo Guzzo.

Campeão Cavalo Prata, Jyvar Meia Lua da Estância Monte Verde-SP

Campeão Cavalo Bronze, Ykaizer JM do Haras JM-SP Campeã Égua Ouro, *AJ Kharena do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeã Égua Prata, Sirani UB do Haras Santa Marta-CH Campeã Égua Bronze RFI Sawari do RFI Arabians-SP

Campeão Potro Ouro, Abbas Al Ventur do Haras Al Ventur-SP 
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EXPO INTERNACIONAL

Abbas Al Ventur obteve o Potro Ouro por unanimidade. Segundo 

seu criador e proprietário Eduardo Gama, ele representa tudo hoje 

no programa do Haras Al Ventur: “Abbas traz na linha baixa, atra-

vés de sua mãe Emozione Al Ventur, dois nomes muito importantes 

para minha criação. Emozione é filha da principal matriz que já tive, 

Honey’s Delight RB (Campeã Nacional Brasileira e Americana) com 

*FA El Shawan que foi o reprodutor que mais apostei. Descrevendo 

seu Campeão, Eduardo Gama observa: “Abbas Al Ventur possui muita 

atitude, movimentação, pescoço longo com uma garganta extrema-

mente fina e uma cabeça curta como poucas vezes eu vi em um ma-

cho”. Apostando nessas características, Abbas Al Ventur já começou 

a cobrir as éguas do Al Ventur e de vários criadores que têm acredi-

tado no potencial genético do jovem reprodutor.

Dulce Rosas do Haras Ludfour está orgulhosa da nova ge-

ração de seu programa de criação. Dois de seus jovens pro-

dutos foram consagrados com os títulos Campeão Jr. Macho 

Ouro e Jr. Fêmea Ouro nesta exposição: “Eles representam 

uma evolução dentro da minha criação” – considera Dulce. 

A unânime Júnior Fêmea Ouro, Jazyra W, é produto de 

um line breeding no reprodutor Versace. Seus dois mais 

importantes filhos, *DA Vinci e Valentino participam do 

pedigree de Jazyra. Na linha paterna Jazyra é filha de Do-

minic M por *DA Vinci e na linha materna, a mãe Rosa 

La Valentina, é filha de Valentino. Para Dulce, Jazyra tem 

muita qualidade: “Ela se apresenta lindamente, tem mui-

ta presença e feminilidade”.

Campeão Potro Prata, Absolutt de Leopoldo Coutinho-SP   Campeão Potro Bronze, Cash Del Tino JM do Haras JM-SP

Campeã Potranca Ouro, Melany El Veraz T do Haras Dharamsala-SP Campeã Potranca Prata, Josephine HVP 
do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeã Potranca Bronze, Divine D’Vaalente JM do 
Haras JM-SP

Campeão Jr. Macho de Ouro, Sahibi W do Haras Ludfour-SP Campeão Jr. Macho Prata, Daimmen HVP 
do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeão Jr. Macho Bronze, 
Dartist Yparadise JM do Haras JM-SP

Campeã Jr. Fêmea Ouro, Jazyra W do Haras Ludfour-SP

Campeã Jr. Fêmea Prata, Luna HVP 
do Haras Vila dos Pinheiros-SP
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EXPO INTERNACIONAL

Já o Jr. Macho de Ouro Sahib W entusiasma Dulce pela força 

de seu pedigree principalmente o lado materno que ela de-

senvolveu no próprio Haras: “Sahib é o primeiro filho macho 

de RFI Ramses Almaktub, um garanhão muito promissor, mas 

a mãe dele é Von Herte Showcolate, uma matriz que me trou-

xe muitas alegrias. Showcolate traz o sangue de AF Festival e 

do russo *Prichal, grandes nomes das origens de nossa cria-

ção. Ela é mãe de Spartana Ludfour que é mãe de Stephana 

W, que eu exportei logo ao desmame para o Al Tinhat Stud da 

Arábia Saudita e se tornou Campeã em exposições da Europa 

e Oriente Médio. Spartana também é mãe de Stinna W mãe 

de Meteor Arabco, que foi Campeão Nacional Cavalo Jovem 

no ano passado, que foi criado a partir de um óvulo que vendi 

a Sylvio Barbosa”.
Campeã Jr. Fêmea Bronze, RFI Raffaella do RFI Arabians-SP 

Campeão Cavalo Castrado, Ynigma di Peri JM do Haras JM-SP Halter Amador Fêmea, Annete HVP com Kaike de Sousa

Os juízes Gerard Paty, Luiz Rocco, Janice Wight, Doug Leadley e David Boggs

P E R F O R M A N C E

Campeão English Novos ZDyor JM com 
Adilson Faleiro do Haras JM-SP

Campeão English Novos e Aberta Hermess HVP 
com Arnildo Faleiro do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeão Western Estreantes Bakarat D´Vitorio 
JM com Adilson Faleiro do Haras JM-SP

Campeão Western Senior Major HVP com 
Arnildo Faleiro do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeã Western Amador Luana Crispim com 
Major HVP do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeão Western Garanhões Bellagio HVP com 
Carlos Arruda do Haras Vila dos Pinheiros-SP

Campeão Western Cavaleiro Mirim, Alexandre Fran-
co com Major HVP do Haras Vila dos Pinheiros-SP

INTERNACIONAL
DO CAVALO ÁRABE

Indaiatuba-SP

Campeão Traje Típico 
Hermess HVP com 
Arnildo Faleiro do 
Haras Vila dos 
Pinheiros-SP

Campeão Hunter 
Novos, Princesa HVP 
com Arnildo Faleiro 
do Haras Vila dos 
Pinheiros-SP
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Haras JM domina a 2ª Etapa em Indaiatuba
Realizada conjuntamente com a Internacional, dia 15 de novembro, a Copa do Brasil 

teve como juízes: David Boggs, Doug Dahmen, Gerard Paty, Janice Wight e Luiz Rocco. 

Campeã Égua Bronze: Babsy Di Pscore JM 
por *Pscore do Haras JM-SP

Campeão Cavalo Ouro: Ballack D’Vitorio JM 
por Vitorio TO do Haras JM-SP 

Potro Bronze em Bragança, Floyd 7F 
do Haras Sete Flechas

Potro Ouro em Bragança e São João, 
Calvin del Tino JM do Haras JM

Jr. Macho Prata em Bragança e São 
João, Djawan Keav JM do Haras JM

Campeão Potro Ouro: King of Thieves FWM 
por *Bandit SRA do Haras Lone Star-MG

Campeão Potro Prata: Ceazzar Ever JM 
por Ever After NA do Haras JM-SP

Campeão Potro Bronze: Cherokee Pscore JM 
por *Pscore do Haras JM-SP

Campeã Potranca Ouro: Cashmier Del Tino JM 
por *El Tino do Haras JM-SP  

Campeã Potranca Prata: Destiny Vaalent JM 
por *Vaalente do Haras JM-SP  

Campeã Potranca Bronze: Christinne Pscore JM 
por *Pscore do Haras JM-SP   

Campeão Cavalo Prata: Zher Shadow JM 
por MA Shadow El Sher do Haras JM-SP  

Campeão Cavalo Bronze: Arwan Meia Lua 
por Marwan Al Shaqab do Haras JM-SP

Campeã Égua 
Ouro: Vegas 
Di Pscore JM 
por *Pscore 
do Haras JM-SP 

Campeã Égua 
Prata: Karenina 

El Madan por 
*El Tino do 

Viana Arabian 
Horse-SP 

Campeão Jr Macho Ouro: Djawan Keav JM 
por HK Keav Power do Haras JM-SP 

Campeão Jr Macho Prata:  Eskor Di 
Vaalente JM por *Vaalente do Haras JM-SP

Campeã Jr Fêmea 
Ouro: Lady 
Miracle FWM 
por *FA El Shawan 
do Haras Lone 
Star-MG 

Campeã Jr Fêmea 
Prata: Datshah El 

Tino JM 
por *El Tino do 

Haras JM-SP 
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Giulia AL - Reservada Campeã Égua de 3 anos HDF Barcellona - Campeã 4 anos

Dandara LA - Campeã 5 anos

LA Belle Shawan HVP - Res. Campeã Égua 
de 5 anos

Menton HVP - Reservado Campeão Cavalo 
de 4-6 anos

Esta última exposição de Scottsdale, de 13 a 23 de 
fevereiro.2020, foi muito especial para o Brasil. Fre-
quento esta exposição desde 1984 quando o show 
era no Paradise Park atrás da Kharo Farm Arabians e 
da Lasma Arabians.

Este ano o show foi único, relacionado a outros 
passados, pois o tempo estava ótimo na maioria dos 
dias, choveu apenas no ultimo sábado impedindo al-
gumas das esplendidas apresentações nas fazendas 
ao redor. Mesmo assim consegui ir na Midwest, na 
Royal Arabians, no Sandro Pinha , Greg Knwoles e 
também fui na apresentação dos lotes do leilão do 
Sahara Arabians e Rae-Dawn Arabians, como sempre 
, uma  atmosfera muito boa,  tendo como qualidade 
os cavalos nascidos no Brasil. 

Na minha opinião, Scottsdale é uma das mais im-
portantes exposições do mundo, a de maior circula-
ção de pessoas e animais. O que mais me impressio-
na neste show é a quantidade de modalidades diárias 
apresentadas e a possibilidade de vermos cavalos o 
dia todo inclusive pós show nas fazendas ao redor, e 
as confraternizações sempre alegres e descontraídas 
que não se encontra em lugar nenhum.

Zico Guardia 
é proprietário 
do Stud 
Training Center, 
criador, treinador 
e assessor de 

criaçãoPCF Navarre - Reservado Campeão Jr Macho de 2 anos

A exposição iniciou com um evento da expo Internacional Arabian 
Breeder por pontos e como primeiro resultado tivemos o potro de 
propriedade do brasileiro dr. Laucídio Coelho, Haras Engenho-MS, de 
nome PCF Navarre (Exxalt x Euphoria PCF), que foi Reservado Campeão 
Júnior Macho de 2 anos.

Na sequência veio a tradicional exposição com julgamento compa-
rativo, onde a criação brasileira se destacou em alto nível. Tivemos de 
premiação Mistic Dominic HVP (Dominic M x Mistcky Marajj HVP) de 
criação e propriedade do Haras Vila dos Pinheiros-SP, de Jaime Pinheiro, 
como Campeã Suprema Júnior Fêmea; na sequência Chloe El Veraz T 
(SF Veraz x Chammyra El Ryad) foi Campeã de 3 anos e Reservada Cam-
peã Égua, de propriedade e criação do Haras Dharamsala-SP, de Marcos 
Tinoco. Já de criação do Haras Canaã-SP, de Abel Leopoldino, tivemos 
Giulia AL (Vulcano HVP x Giuliana El Shawan) como Reservada Campeã 
Égua de 3 anos. A égua HDF Barcellona (HDF Lugani x *MFA Exoticaa)  
de criação do Haras das Faias-SP, de Rodrigo Faias, foi Campeã 4 anos; 
a égua Dandara LA (*HDB Sihr Ibn Massai x *DA Vincis Jewel) de criação 
e propriedade de Leandro Aguiar do Haras Cruzeiro-MG, foi Campeã 5 
anos; LA Belle Shawan HVP, de criação do Haras Vila dos Pinheiros-SP, 
foi Reservada Campeã Égua de 5 anos. Além desses expressivos resulta-
dos com as fêmeas, nas classes de machos tivemos Menton HVP, Reser-
vado Campeão Cavalo de 4-6 anos de propriedade e criação do Haras 
Vila dos Pinheiros-SP.

Além destes surpreendentes resultados da criação nacional nunca 
obtido antes, tivemos representantes no leilão Marquise Auction, in-
clusive o preço recorde de US 585.000 obtidos pela potra Lady Do-
minica JSZ, nascida no Brasil e de criação do chileno Jorge Selume, do 
Haras Santa Marta. Esta potra foi Premium Cup na Breeders’ Cup 2019 e 
Campeã Ouro Júnior Fêmea na Nacional Brasileira 2019.

 Entre os brasileiros presentes era nítido o orgulho e a satisfação de 
mostrar a alta qualidade dos cavalos brasileiros para o mundo. De todos 
estes anos que frequento esta exposição nunca houve um resultado tão 
expressivo para o Brasil, realmente o programa da criação do Cavalo 
Árabe brasileiro está de parabéns! 
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Mistic Dominic HVP - Campeã Suprema Jr FêmeaChloe El Veraz T - Campeã de 3 anos
e Reservada Campeã Égua

por Zico Guardia
SCOTTSDALE FOI ESPECIAL PARA O BRASIL

I N T E R N A C I O N A L
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Paris mais uma vez recebeu criadores de todo o mundo para 
a 38ª edição do Campeonato Mundial do Cavalo Árabe, de 29 
de novembro a 1º de dezembro. Pouco mais de 100 cavalos 
representando 20 países foram julgados por nada menos que 
nove juízes, com seis deles julgando cada categoria em siste-
ma de revezamento e todos atuando nos campeonatos. Esse 
foi meu segundo julgamento em Paris e tenho que admitir que 
nunca vi uma categoria de junior fêmeas com tanta qualidade 
junta. Cinco delas poderiam tranquilamente ficar como Cam-
peã Ouro tal o equilíbrio mostrado nas duas categorias elimi-
natórias, mas o título ficou com D Shamkhah (FA El Rasheem 
na brasileira FT Shaella), do Dubai Stud, deixando Mona Lisa 
Aljassimya (Equator x Minwah) como Campeã Prata e Adwaa 
Al Arab (Emerald J na brasileira HK Jojo RLC) como Bronze.

Na disputa das potrancas Algamra (AJ Portofino x Ava 
Marya) repetiu o título Ouro conquistado dois meses antes 
na Nations Cup para o Al Sheikh Stud. Eralda (Emerald J x 
Enezja), do Al Shiraa Stables, foi Campeã Prata e D Shihanah 
(FA El Rasheem x D Shahla, filha de FT Shaella), também do 
Dubai Stud, a Bronze. Entre as exuberantes dez éguas que 
competiram pelo título máximo, o grande destaque foi a 
brasileira Baviera HVP (Marwan Al Shaqab x HB Bessolea), 
colecionando mais um importante título em sua vitorio-
sa carreira, talvez o mais importante deles ao conquistar 
esse Campeonato Mundial Ouro. É de criação do Haras dos 
Pinheiros e representou a Abhaa Arabians. Noft Al Nayfat 
(Ajman Moniscione x Eagleridge Passionata) foi Prata e a 
egípcia Maisa Al Nasser (Sinan Al Rayyan x Zenubia Al Nas-
ser), Campeã em Aachen, Bronze.

Nas disputas dos jr. machos, com oito primeiros lugares 
no Campeonato, o vencedor foi Rhan Al Shahania (Marwan 
Al Shaqab x Jwaaher Al Shahania), seguido de dois filhos de 
FA Al Rasheem, ambos do Dubai Stud: D Sheimaz (x Lady 
Veronika) e D Meyzan (x D Mazaia). Entre os potros o grande 
favorito EKS Farajj voltou a ganhar, ele que é neto do bra-
sileiro RFI Farid e competiu pelo Al Khashab Stud. O potro 
chileno HL El Ganador (HP Shakir x Lonco Bay Maria), da 
Hanaya Stud, ficou dessa vez como Prata, exibindo um pedi-
gree recheado de animais brasileiros ou que passaram pelo 
Brasil como: Hafati Express, Ludjin El Jamaal, Cajun Prince 
HCF, ST Synbad, Hafati Carmel e El Shaklan. D Ibn Rasheem 
completou o podium, também um filho de FA Al Rasheem, 
sem dúvida o principal produtor de campeões do show. En-
tre os garanhões gostei muito de Sundown KA, um filho de 
QR Marc na egípcia L Serenella, que havia ganho em Dubai 
no início do ano passado, agora levantando o título mundial 
com seis primeiros lugares nos cartões de nove juízes. Com-
petiu pelo Al Saqran Stud e deixou como Prata o impor-
tante reprodutor Shanghai EA (WH Justice x Salymah), do 
Ajman Stud, e como Bronze o egípcio Adham Saqr (Imperial 
Madori x Amber Saqr), do El Farida Stud.

Luiz Rocco, juiz 
internacional 

e criador 
do Cavalo 
Árabe no 

Haras Clio

I N T E R N A C I O N A L

por Luiz Rocco

PARIS 2019

Baviera HVP - Campeã Mundial Ouro Paris 2019

Dr. Paulo Zandavalli, 
veterinário especializado 

em equinos, juiz do 
Cavalo Árabe dos 

quadros da ABCCA, 
e um dos pilares da 

criação Sul-Mato-
Grossense

Todas as expectativas da criação de cavalos, sem dúvida, es-
tão no nascimento dos potros, produtos dos acasalamentos e 
mensurações dos criadores, que tem neste resultado a satisfa-
ção e a confirmação de seus anseios, tornando seus produtos 
mais competitivos, fortes e conformados de acordo com os 
conceitos da equideocultura moderna.

Estes cuidados se iniciam mesmo antes do nascimento, na 
manutenção das éguas prenhes, preconizando sua nutrição e 
manejo sanitário, como sendo os dois tópicos de maior rele-
vância no nascimento de produtos de alto desempenho, quais-
quer que sejam suas funções futuras. Devemos prestar muita 
atenção na nutrição das éguas prenhes, considerando as rela-
ções proteína, energia e minerais, sendo o terço final da ges-
tação o mais importante para a formação e desenvolvimento 
do potro. O ideal são que essas matrizes fiquem em regime 
de pastagem, sem oxalato e com manutenção mineral adequa-
da, de preferencia com aporte indicado de proteína e energia. 
Os problemas do recém-nascido iniciam na “genesis in utero”, 
onde deve-se fazer a identificação dos riscos placentários, de 
origem infecciosa por má formação dos lábios vulvares, pro-
blemas perineais e pélvicos e partos gemelares. As causas mais 
comuns de aborto são as infecções por herpes vírus tipo 1 e 
4, placentite fúngica e bacteriana, leptospirose e erlichiose, 
septicemia e endotoxemia (laminite). Também podemos ter 
doenças não infecciosas como fibrose uterina, má formação 
placentária e problemas com o cordão umbilical.

No esquema sanitário, deve-se respeitar as vermifugações, 
vacinar as éguas contra tétano, influenza, encefalomielite, rai-
va, herpes vírus, rhodococcus e leptospirose. Essas vacinas são 
de grande importância, uma vez que a imunidade passiva (co-
lostro) deve ser de qualidade evitando doenças nas fases em 
que o potro está mais indefeso, que é justamente na passagem 
da imunidade passiva para ativa. Também é neste período que 
se pode iniciar a produção de plasma hiperimune na proprie-
dade ou fazer a aquisição do mesmo para aplicação quando 
necessário no recém-nascido.

Importante por hora do parto, que este seja identificado, 
onde a égua mostra sintomas premonitórios, com contrações 
uterinas que variam de intervalo e intensidade. Observar a pre-
sença de leite e também o pH do leite que se acidifica acen-
tuadamente por hora do parto. Nunca interferir no parto se 

não existir necessidade. O ideal é deixar a égua tranquila e so-
mente atuar se houver sintomas de distocia. Pode-se estimular 
a respiração do recém-nascido com massagens dorsais no tó-
rax com uma toalha, aproveitando pra secar o potro, se houver 
necessidade. Importante observar as mamadas do recém-nas-
cido, eliminação do mecônio (primeiras fezes) e colocar em 
prática o uso de enemas e curativo de umbigo. Observar aten-
tamente o modo de respiração do potro, este deve ser suave e 
sem movimento focais do tórax, o que pode indicar uma lesão 
nas costelas. Todos estes cuidados são importantes para dimi-
nuir a incidência de síndrome de má adaptação e deficiência 
de surfactante do recém-nascido.

Pode-se fazer avaliação das imunoglobulinas do colostro das 
parturientes, através de várias técnicas diferentes existentes e 
práticas na atualidade, o que favorece a decisão do uso ou não 
de plasma hiperimune nos potros jovens. Observar a presença 
de hérnia umbilical nos potros recém-nascidos, essa anomalia 
tem a ver normalmente com o momento da ruptura do cordão 
umbilical por hora do nascimento e também pode ocorrer pela 
contração excessiva do abdômen para eliminação do mecônio.

A vacinação dos potros jovens deve-se iniciar quando a imuni-
dade ativa está plena, após o período de 30 dias de nascimento. 
As vacinas de tétano e rhodococcus são muito importantes nes-
ta fase. Exames de fezes mensais podem determinar o período 
de intervalo e princípio ativo de vermífugos a serem utilizados.

Manejo com cascos, minerais e rações de potros a partir de 60 
dias de idade, são de suma importância para desempenho do 
crescimento, boa conformação, manutenção dos bons aprumos. 

Por hora do desmame, importante certificar-se da capacida-
de do potro de alimentar-se com volumosos e concentrados, 
do amansamento, evitando acidentes. Nossos potros jovens 
devem ser cuidados para que possam passar pelo crivo dos 
juízes, mesmo muito cedo, sem serem desmerecidos por pro-
blemas relacionados ao pouco desempenho, ocasionados pela 
falta de habilidade no período pré e pós-natal.

CUIDADOS NOS
PERÍODOS PRÉ
E PÓS-NATAL

por Paulo Zandavalli

V E T E R I N Á R I A
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As modalidades e suas respectivas entidades organizadoras já aprovadas 
pela ABCCA:

Casos as provas que você participe não estejam nessa relação, não se preo-
cupe, elas poderão fazer parte do Ranking, para isso solicite que a entidade 
organizadora entre em contato com a ABCCA.

QUAIS AS MODALIDADES 
QUE PODERÃO PARTICIPAR

Qualquer modalidade hípica pode 
participar desde que sejam organi-
zadas por entidades reconhecidas 
legalmente e que obedeçam os se-
guintes critérios:

Provas Exclusivas do Cavalo Ára-
be (incluindo Anglos e Cruzas)
1) Provas Organizadas pela ABCCA, 
ou que façam parte de exposições 
do calendário ABCCA.
2) Corridas de PSA com chancela 
da ABCCA

Provas Abertas a todas as raças
1) Organizadas por entidades Hípi-
cas reconhecidas pelas Federações 
de Hipismo, e cujo evento esteja nos 
calendários oficiais das entidades
2) Reconhecidas por entidades liga-
das ou reconhecidas pela ABCCA 
como ABHIR, ANCAF, IEB, ANCA, 
ANCR, LRLP 
3) Organizadas por Núcleos da 
ABCCA desde que com regula-
mentos padronizados com as enti-
dades do item anterior.
4) Resultados obtidos em outros 
países com reconhecimento de 
Federações Internacionais

A “Arabian Cup” é um Ranking de pontuação, criado e administrado pela ABCCA, 
onde serão registradas todas as classificações dos Cavalos de Sangue Árabe nas 
mais diversas modalidades de esportes hípicos, dentro do território nacional.

Cavalo Árabe 41

MODALIDADES ENTIDADE ORGANIZADORA

Salto CBH, Federação Estaduais, Abhir e Entidade Hípicas

Performances Americanas ABCCA

Hipismo Rural ABHIR e suas Regionais, Núcleos.

Enduro CBH, IEB e Federações

Apartação ANCA, Núcleos

3 Tambores ABCCA, Núcleos, Federações

6 Balizas ABCCA, Núcleos, Federações

Cross Country ABCCA, Núcleos, Federações

Team Penning ABCCA, Núcleos, LRLP e Federações

Ranch Sorting ABCCA, Núcleos, LRLP e Federações

Laço Comprido e Técnico ABCCA, Núcleos e Federações

Corrida ABCCA e Jockey Clube

A ARABIAN CUP
retorna premiando cavaleiros e 

ampliando mercado para criadores

O retorno da Arabian Cup se deve ao en-
tendimento unânime da atual diretoria que o 
apoio às provas montadas é essencial para 
o crescimento de nosso mercado interno. O 
Cavalo Árabe é sem dúvida nenhuma a raça 
mais versátil do mundo. É a raça líder no 
enduro mundial, mas que também executa 
muito bem corrida, tambor, salto, baliza, 
team penning, laço, hipismo rural, enfim 
qualquer modalidade que lhe for solicitada. 
Com isso, temos usuários espalhados pelo 
Brasil, com cavalos habilidosos para qual-
quer uma dessas modalidades, mas que ne-
cessitam de uma regularidade de etapas, de 
um calendário. 

A ABCCA, dentro de sua capacidade, se esforça 
para organizar provas, porém, como também já exis-
tem muitas modalidades com etapas abertas a outras 
raças em que o Árabe participa com sucesso, a Ara-
bian Cup servirá para atender essas também.

A Arabian Cup foi criada em 1994, na gestão do 
presidente Eduardo Caio, e agregava em seu ranking 
todas essas modalidades. Trimestralmente reunia 
todos os usuários em eventos com no mínimo 500 
pessoas, premiava os líderes dos rankings de cada 
modalidade, premiava os líderes do ranking geral e 
sorteava valiosos prêmios entre todos os participan-
tes. Com certeza, este foi o ápice do Cavalo Árabe 
no esporte, com grande repercussão na mídia e com 
grande procura de animais no mercado.

Bastava montar em um Cavalo Árabe, em qualquer 
prova regulamentada e organizada por entidade re-
conhecida pela ABCCA e informar o resultado que 
concorreria aos prêmios. Muito importante é que o 
animal para competir pela premiação precisava es-
tar com seus documentos regularizados na ABCCA. A 
Arabian Cup foi impulsionada na época por um gran-
de aporte do Banco Nacional. Com o encerramento 
dessa parceria, ficou inviável a continuidade.

A diretoria atual, assim como um grande número de 

criadores, entende que a raça precisa encontrar mer-
cado para seus produtos e que a Arabian Cup pode 
impulsionar esse objetivo. Além disso, temos muitos 
criadores se especializando na produção de Cavalos 
Árabes de esporte, com um alto número de nascimen-
tos registrados.

O Cavalo Árabe, independente se foi criado exclusi-
vamente para o halter, tem uma aptidão natural para 
o esporte e para se especializar em alguma moda-
lidade. Potros e potrancas de boa conformação, só 
porque não tem a altíssima qualidade morfológica 
exigida pelo julgamento de halter hoje, não podem 
ser desperdiçados. Temos todos, como criadores de 
cavalos, responsabilidade pelo destino de nossos po-
tros e potrancas, de tentar garantir no futuro uma utili-
dade a todos esses potenciais atletas. Ao mesmo tem-
po, criar um mercado para as éguas que, novamente 
pelo alto nível de morfologia exigido hoje em pista, já 
não se adequam como matrizes de halter, mas podem 
ser usadas como matrizes de esporte. O mesmo vale 
para muitos garanhões.

A Arabian Cup voltou, adaptado às condições atuais 
que atravessamos, mas com uma condição bem fa-
vorável para crescimento, para premiar e trazer aos 
holofotes da mídia o cavalo mais completo do mundo.

Ricardo Saliba 
Vice-presidente de Provas da ABCCA

ARABIAN CUP
REGULAMENTO
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COMO PARTICIPAR
DO RANKING ARABIAN CUP

Você deverá enviar o resultado do seu cavalo de Sangue 
Árabe para a ABCCA incluir no “Ranking”. Você pode 
enviar a informação através do site da ABCCA onde ha-
verá um link para cadastro ou enviar por e-mail em aten-
ção à Comissão Organizadora da ARABIAN CUP com 
as seguintes informações:
- Nome e nº do registro do cavalo;
- Nome pelo qual o cavalo compete;
- Modalidade, categoria e resultado.
- Cópia do resultado geral da Prova ou certificado de 
classificação emitido pela Entidade Organizadora
- Nome, endereço, e-mail e telefone do atual proprietário 
do cavalo;
- Nome, endereço, e-mail e telefone do cavaleiro
Esse Cadastro de Cavalos, Proprietários e Cavaleiros 
será feito apenas na primeira vez, ficando gravado nos 
sistemas para os próximos lançamentos.

IMPORTANTE
Só serão confirmados resultados de animais que não 
estiverem bloqueados na ABCCA.
O proprietário premiado será aquele que constar no do-
cumento do animal no Stud Book do Cavalo Árabe. Após 
a informação sobre o resultado, o proprietário terá “90 
dias” para regularizar todas essas pendências quando 
existirem, para que o Prêmio seja pago. 

COMO PONTUAR
NO RANKING ARABIAN CUP

Solicite à ABCCA a ficha de Resultados e a cada pro-
va que seu cavalo Árabe participar, preencha a ficha, 
leve até a entidade responsável para que ela confirme 
sua classificação e envie para a ABCCA, por e-mail e 
correio, até 5 dias úteis do mês subsequente a prova.  
Com esses dados a ABCCA vai elaborar mensalmente 
a pontuação do “Ranking” e divulga-lo até o 10º dia útil 
de cada mês.

RANKING

a) PONTUAÇÃO POR CATEGORIA = Para cada mo-
dalidade será determinada uma pontuação máxima por 
categoria. Categorias mais avançadas terão pontuação 
superior. A essa pontuação será somada o número 
de conjuntos que o conjunto em questão superou. 

1ª Sorteio – Durante a NACIONAL DO CAVALO ÁRA-
BE – válida para as provas de 01/07 a 14/11/2020

2º Sorteio – Entre os meses de julho e agosto de 2021 
em uma exposição Multifuncional – válida para as 
provas de 15/11/2020 a 31/06/2021

b) Premiação Final: 
A ABCCA distribuirá premiação em dinheiro aos 
três (3) Melhores Classificados por Modalidade 
do Ranking Geral, além de Troféus aos Vence-
dores.

Eduardo Caio Criador da Arabian Cup em 1993 
Presta Seu Depoimento

Exemplo, se o animal se colocou em quinto lugar em 
uma categoria com 15 animais, esse animal receberá 10 
pontos extras, não importando se a prova e especifica 
de cavalos árabes ou aberta a todas as raças.

b) RANKING POR MODALIDADE = somatória dos pon-
tos obtidos nas várias categorias que o cavalo participar 
dentro de uma mesma modalidade. Entendendo-se por 
modalidade, o tipo da prova. O PSA, RAA e CZA concor-
rem em um único ranking 

Serão Premiados em DINHEIRO
- 3 melhores de cada modalidade
Por exemplo: Modalidade Salto; Modalidade Apartação; 
Modalidade Enduro, etc.

c) RANKING GERAL = Engloba todos os rankings so-
mados, sendo que um mesmo animal terá seus pontos 
somados caso participe de mais de uma modalidade
*10 MELHORES GERAL, SENDO NO MÁXIMO 3 
POR MODALIDADE, RECEBERÃO O TITULO TOP 
10 ARABIAN CUP e serão premiados em dinheiro

COMO SERÁ A PONTUAÇÃO 
DO RANKING ARABIAN CUP

A pontuação do “Ranking” terá 3 critérios básicos, sendo 
um geral que se chamará PONTOS DE CLASSIFICA-
ÇÃO ou dois específicos para cada modalidade que se 
chamarão NÍVEL DA PROVA ou NP e NÍVEL DO EVEN-
TO ou NE.

A FORMULA DE PONTUAÇÃO PARA CADA MODALI-
DADE AINDA ESTÁ SENDO FORMULADA E EM BRE-
VE SE ENCONTRARÁ NO SITE DA ABCCA

COMO SERÁ
A PREMIAÇÃO DA ARABIAN CUP

a) Premiação Semestral:
A ABCCA sorteará EM DUAS ETAPAS, vários prêmios 
entre todos os líderes da Pontuação por Categoria 
de todas as modalidades e todos que enviaram seus 
resultados, independente de qual for a colocação do 
cavalo. Para cada participação que o animal fizer seu 
proprietário receberá um número, sendo válido apenas 
uma participação por etapa.

c) SUPER SORTEIO: 
Os dez (10) melhores classificados da Pontuação por 
Modalidade concorrerão ao sorteio de um prêmio 
especial no final do Ranking, quando serão compu-
tados os resultados dos 12 meses entre 2020/2021.

 O CAMPEÃO DA ARABIAN CUP

O proprietário do cavalo que somar o maior núme-
ro na Pontuação Geral do “Ranking da Arabian Cup”, 
além do troféu de Super-Campeão ganhará uma pá-
gina na Revista Cavalo Árabe. 

Informações: ABCCA - Tel (11) 3674-1744    E-mail – claudioexpo@abcca.com.br

l VALORES DAS PREMIAÇÕES SERÃO DIVULGADOS EM BREVE

l REGULAMENTO AINDA SUJEITO A ALTERAÇÕES

É com enorme satisfação que parabenizo 
a diretoria da ABCCA pela reedição da ARA-
BIAN CUP. Esta Copa foi concebida e lançada 
na minha primeira gestão como presidente da 
ABCCA no começo da década de 90, com o 
objetivo de fomentar o cavalo árabe montado 
explorando e promovendo a sua maior qualida-
de que é a versatilidade e acabou se tornando 
o maior legado daquela diretoria para a raça. 
Não há outra raça com as múltiplas habilida-
des do nosso cavalo. Cavalo árabe laça, corre, 
aparta boi, salta, vira tambor, faz adestramen-
to, é imbatível em enduro e faz tudo isso com a 
docilidade, beleza e altivez que são suas mar-
cas registradas.

Ter uma ARABIAN CUP renovada trará nova 
luz ao cavalo árabe montado e atrairá uma 
nova legião de fãs e usuários à nossa raça.

Parabéns e sucesso!

REGULAMENTO

Eduardo Caio em sua participação no Enduro Rach Stud
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Revista Cavalo Árabe: Bruno, o que é a ANCAF e como 
você se envolveu com ela?
Bruno Zanota: A ANCAF foi formada em 2011 quando um 
grupo de criadores decidiu apostar no Cavalo Árabe fun-
cional. Após um grande estudo e uma longa reunião, en-
tendeu-se que era o caminho correto a ser seguido para a 
expansão da raça.
Estou envolvido com o Cavalo Árabe desde 2010, quando 
em uma visita a Exposição Nacional me deparei com as 
provas de funcionalidade da raça e me chamou atenção a 
aptidão dos animais durante as provas. Fui convidado pelo 
então presidente da ABCCA sr. João Sorvillo, a visitar e co-
nhecer sua criação em seu haras. O encanto foi imediato e 
logo adquiri meu primeiro Cavalo Árabe.
Hoje ocupo a posição de presidente da ANCAF e de diretor 
de Provas Funcionais da ABCCA, ao lado do nosso vice-pre-
sidente de Provas Ricardo Saliba.

RCA: Baseado em sua experiência é possível quantificar o 
mercado de Cavalos Árabes para o Tambor?
Bruno: O mercado de Tambor e Baliza, se mostra promis-
sor, pois as provas são de muita agilidade, rápidas, bonitas 
e simples, além de muito emocionante por ser contra o 
cronômetro. É impossível mensurar a quantidade de pro-
vas dessas modalidades que são disputadas no Brasil, já que 
a modalidade tem um número enorme de apreciadores e 
amantes do cavalo.
Mas afirmo que com a quantidade de competidores que 
existem na modalidade, se tivermos o apoio dos grandes 
criadores em levar seus animais para as provas, passaremos 
a ver credibilidade da nossa raça e com isso traremos mais 
competidores para as provas e consequentemente nossos 
animais serão cada vez mais valorizados no mercado.

RCA: Além do mercado, quais outros incentivos financeiros 
que a modalidade traz para os criadores e competidores?
Bruno: A ANCAF planejou para este ano 8 etapas oficiais de 
3 Tambores (sendo que a 1ª Etapa ocorreu em janeiro/20) e 
4 etapas oficiais de 6 Balizas. Vamos ver se o isolamento de 
combate a pandemia vai permitir, mas projetamos: 
3 TAMBORES: Premiação de R$ 15 mil, divididos entre as 
categorias Aberta, Feminina, Potro do Futuro, Amador, Cru-
za Árabe.
6 BALIZAS: Premiação de R$ 5 mil, divididos entre as cate-
gorias Aberta e Amador.

RCA: É evidente que para desfrutar do mercado o criador 
tem que estar participando com seus cavalos na atividade, 
quais as etapas do caminho para essa participação?
Bruno: Para participar das provas da ANCAF, é muito sim-
ples. Basta ser associado da ABCCA e os animais para terem 
direto a premiação devem ser registrados no StudBook da 
ABCCA. Nós oferecemos as seguintes categorias:

Categoria Aberta: Para competidores profissionais acima 
de 18 anos (homem ou mulher).

Competidores que disputarem a categoria Aberta, ficam 
vedados de competir na categoria Amador, podendo voltar 
a disputar a categoria Amador apenas 2 anos após ficar sem 
competir nas provas da ANCAF.
Categoria Feminina: Para qualquer competidora acima de 
12 anos.
Categoria Potro do Futuro: Para animais que tenham 5 
anos até o dia da prova.
Categoria Amador: Para competidores não profissionais, 
sem vínculo empregatício com atividades de treinamento e 
preparação de cavalos, acima de 12 anos (homem ou mulher).
O competidor Amador que disputar a Categoria Aberta fica 
proibido de competir na categoria Amador, podendo voltar 
a disputar a categoria Amador após 2 anos sem competir 
em provas da ANCAF.
Categoria Cruza Árabe: Para animais Cruza Árabe registra-
dos no Studbook do Cavalo Árabe.
Categoria Kids: Para competidores até 11 anos.

RCA: Que tipo de cavalos são mais aptos para o Tambor e 

Balizas? É possível treinar esses cavalos no próprio haras? 
Como?
Bruno: Hoje não temos uma linhagem definida para as pro-
vas funcionais. Temos várias linhagens conquistando vitó-
rias nas mais diversas categorias, o que possibilita a todos 
os criadores trazer seus animais para as provas e ter uma 
disputa em igualdade com qualquer animal.
Para as provas de 3 Tambores e 6 Balizas, por serem provas 
de fácil execução, os animais podem ser treinados dentro 
da propriedade, usando o criador seus próprios recursos.

RCA: Existe na modalidade treinadores profissionais que 
possam dar assessoria ao criador. Você pode fornecer con-
tatos desses profissionais?
Bruno: Temos junto a ANCAF/ABCCA alguns treinadores 
que em parceria com a Associação, abriram as portas dos 
Centros de Treinamento e apresentaram valores acessíveis 
para incentivar proprietários e criadores a trazer seus ani-
mais para as provas funcionais do Cavalo Árabe. Para mais 
informações nos consulte pelo WhatsApp: 11 99962-6041    

Revista Cavalo Árabe: Quanto tempo vocês estão envol-
vidos com Anglo-Árabes e qual posição desempenham 
hoje nas provas da modalidade de Salto?
Valades: Nosso primeiro cavalo AA foi *Reilhaçois, impor-
tado da França. Compramos do Nuri Haddad no final dos 
anos 90. Com ele fizemos provas de Salto e Adestramen-
to obtendo bons resultados. Em 2003 nasceu o primeiro 
produto Raika WV (Reilhaçois x Nike MW). Desde então, 
Reilhaçois produziu ótimos animais de Salto e morfologia. 
Em 2009, nasceu Dourado WV (Reilhaçois x Viva Maria) 
que tem se destacado hoje em provas de 1,35m. Em 2014, 
nasceu Eldorado WV (Dourado WV x Miss Juriste WV), ou-
tra promessa no Salto.

RCA: É evidente que para desfrutar do mercado, o criador 
tem que estar participando com seus cavalos na atividade, 
quais as etapas do caminho para essa participação?
Valades: Preparamos nossos cavalos para iniciar nas pro-
vas de salto a partir dos 4 anos de idade. Escolhemos cam-
peonatos de maior visibilidade de acordo com a evolução 
de cada animal. Em São Paulo, hípicas como Hípica Pau-
lista e Clube Hípico Santo Amaro são ótimas referências. 
Participamos também de algumas provas regionais realiza-
das pela FPH. Em 2019, com Dourado WV participamos dos 
principais Campeonatos Paulista e Brasileiro. 

RCA: Que tipo de cavalos são mais aptos para o Salto? 
É possível treinar esses cavalos no próprio haras? Como?
Valades: Inicialmente buscamos animais com boa mor-
fologia, seguido de genética. Nós, do Haras Recanto do 
Itapema, temos uma estrutura própria de pista completa 
de Salto, Adestramento, redondel, acompanhamento ve-
terinário e cavaleiro qualificado. 

RCA: Existe na modalidade treinadores profissionais que 
possam dar assessoria ao criador? Você pode fornecer 
contatos desses profissionais?
Valades: Na modalidade de Salto, desde 2017, contamos 
com a equipe: cavaleiro Geraldo Campos Melo, instrutor 
cavaleiro Eduardo Sousa e veterinário José Rebouças Neto.
Mais informações: 11 98266-6355
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ARABIAN CUP
Abre o Mercado de Cavalos Árabes

Com o lançamento da Arabian Cup certamente a atenção de muitos competidores das mais variadas
modalidades se voltarão com interesse para o Cavalo Árabe. Mas para a ABCCA atingir seu objetivo principal, que é  o 
de ampliar o mercado da raça, os criadores precisam se preparar para isso, seus cavalos devem atender  às necessidades 
das modalidades, quer seja iniciando a doma e especialização do cavalo, quer seja oferecendo um cavalo já competindo.

Para auxiliar os criadores a aproveitarem o mercado, a revista Cavalo Árabe inicia uma série de entrevistas com 
criadores que já estão envolvidos nas mais diversas modalidades abrangidas pela Arabian Cup.

Entrevista com BRUNO ZANOTA 
Presidente da ANCAF – Associação Nacional 
do Cavalo Árabe Funcional

Entrevista com 
WALDIR E FERNANDA VALADES 
Criadores da Raça Anglo-Árabe, 
especializados em Salto

ORPHEU WV (Reilhaçois x Neida D’Amore)
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Revista Cavalo Árabe: O que é a ABHIR, qual a modalida-
de que ela desenvolve, quanto tempo você está envolvido 
com a ABHIR?
Ricardo Vidotto: A ABHIR, Associação Brasileira dos Ca-
valeiros de Hipismo Rural, é uma entidade sem fins lucrati-
vos, fundada por cavaleiros em 1982. Atualmente ela realiza 
campeonatos de Salto, Hipismo Rural, Concurso Completo 
de Equitação e também de Top Riders (Provas variadas que 
testam agilidade e velocidade do cavalo).
Monto desde 1990, sou médico veterinário, 41 anos, cavalei-
ro, treinador profissional, instrutor de equitação e armador 
de percurso. Estou na diretoria da ABHIR desde 2003. De-
pois que me formei dei continuidade nos trabalhos aqui na 
Hípica Vidotto, treinando cavaleiros e cavalos para compe-
tições da ABHIR. Fui diretor técnico de Salto da ABHIR por 
7 anos e fui vice-presidente por 1 ano. Atualmente estou na 
diretoria técnica de hipismo rural.

RCA: Baseado em sua experiência é possível quantificar o 
mercado de Cavalos Árabes para as modalidades da ABHIR?
Vidotto: A estimativa é que temos de 30 a 40% de cavalos 
árabes correndo provas, grande parte deles com registro. 
Este número poderia ser maior se houvesse um envolvi-
mento maior dos criadores com os treinadores, ampliando 
seus investimentos para mostrar seu produto. É fundamen-
tal que os criadores deixem seus cavalos na mão de bons 
profissionais o que culminará em bons resultados nas pro-
vas. É válido ressaltar que um dos maiores desafios dos trei-
nadores é a doma, portanto se o animal vem bem domado 
do haras, fica muito mais fácil o seu desenvolvimento no 
esporte do que quando é mal iniciado, possibilitando um 
ganho maior de tempo para o treinador o que o fará alcan-
çar resultados mais rapidamente.

RCA: Além do mercado, quais outros incentivos financeiros 
dados à modalidade?
Vidotto: A premiação é combinada entre a ABCCA e a 
ABHIR anualmente, variando ano após ano. Diversos prê-
mios já foram dados, desde televisão, moto, bicicleta, no-
tebook, até Cavalos Árabes de haras parceiros da ABCCA. 
Uma das coisas que funcionam bem é criação do Ranking 
do Cavalo Árabe, acho muito legal e as crianças gostam. 
Neste caso é dada uma premiação em espécie para o me-
lhor Cavalo Árabe da categoria, não é um prêmio muito 
alto, mas ajuda bastante. Já teve época que Cavalo Árabe 
ganhava o dobro da premiação da prova também.

RCA: É evidente que para desfrutar do mercado o criador 
tem que estar participando com seus cavalos na atividade, 
quais as etapas do caminho para essa participação?
Vidotto: É uma pergunta interessante.... O criador tem que 
mostrar os seus produtos no mercado, pois a venda não 
acontece da noite para o dia. Porém, se ele colocar um ca-
valo bem iniciado, bem domado, na mão de um profissional 
qualificado a resposta vai ser bastante positiva. Lógico que 
os cavalos de Salto e Hipismo Rural levam um tempo maior 
pra serem feitos, mas investindo com o cavaleiro certo o ca-
valo do haras vai se destacar. Na ABHIR, temos competindo 
vários cavalos comprados em leilões, alguns doados em pre-
miações, que estão fazendo carreira de sucesso. Lembrando 
que é importante o criador produzir cavalos de performance 
boa, comestatura, ossatura e musculatura para o esporte.

RCA: Que tipo de cavalos são mais aptos para as modalida-
des da ABHIR? 
Vidotto: O tipo do Cavalo Árabe, varia muito conforme a 
altura a ser saltada, temos categorias deste 0,40 a 1,20m, 
nas categorias mais altas fica mais difícil para o cavalo Pu-
ro-Sangue chegar por causa da estatura, neste caso os mais 
usados são os Anglos e Cruzas Árabes. Ressalto que é ne-
cessário um cavalo com boa estrutura, estatura, bem doma-
do e bem iniciado.

RCA: É possível treinar esses cavalos no próprio haras? 
Como?
Vidotto: Sim, é possível desde que o profissional seja co-
nhecedor da modalidade para conseguir fazer o treinamen-
to correto, pois é preciso saber o que se deve treinar no 
cavalo para a modalidade pretendida.
Maiores informações sobre a ABHIR veja o site: https://
www.abhir.com.br
Treinadores: José A. Bernardino (Rio Claro) - 19 99797-9938
Ricardo Vidotto (Tietê) - 15 99804-5481
Renato Vidotto (Jaú/Tietê) - 15 99686-3491
Henrique Basano (S. José dos Campos/Limeira) - 12 99122-1212
Jovacir Vitoreli (Botucatu) - 14 98138-9147
Johny Herculano (Rio Claro) - 19 99904-6502

Entrevista com 
RICARDO BRANDOLISE VIDOTTO 
Veterinário, Cavaleiro, Proprietário da 
Hípica Vidotto-Tietê/SP e diretor da ABHIR

Revista Cavalo Árabe: Quanto tempo você está envolvi-
do com o Enduro?
Gilberto Rossi: Estou envolvido com o Enduro há cerca 
de 30 anos. Comecei como cavaleiro, e no momento sou 
pai de cavaleiro. Sou participante do IEB (Instituto de En-
duro Brasil), associação criada para representar os endu-
ristas e organizar provas. Sou criador de Cavalos Árabes e 
Anglo-Árabes e atualmente diretor de enduro da ABCCA.

RCA: Como você vê a evolução do Enduro no Brasil?
Rossi: Ao longo do tempo o enduro evoluiu muito, as pri-
meiras provas eram de planilhas, muito parecido com os 
enduros de Regularidade onde você recebe uma planilha 
com a direção, distâncias e velocidades que cada trecho 
da trilha deve ser percorrido. Depois vieram as provas de 
Regularidade onde tínhamos que fazer a trilha na veloci-
dade pré-estabelecida, e por último as provas de Veloci-
dade Livre, onde quem ganha é o conjunto que terminar o 
percurso em menor tempo.
Atualmente temos provas de Regularidade com distâncias 
de 20 e 40 Km, onde o percurso é demarcado e o cavaleiro 
tem que fazer o percurso no tempo pré-estabelecido e o 
vencedor é definido pelo conjunto que conseguir concluir 
o trajeto no tempo ideal e com o menor batimento car-
díaco do seu cavalo. E a Velocidade Livre com provas de 
60, 80,100,120 e 160 Km, como o próprio nome diz, ganha 
o conjunto que fizer em menor tempo.

RCA: É possível quantificar o que representa esse mercado 
de Cavalos Árabes no Enduro?
Rossi: Hoje nós devemos ter cerca de 200 a 250 enduris-
tas no Brasil todo. Na média cada um deles tem 3 cavalos, 
então devemos ter cerca de 700 cavalos em treinamen-
to para enduro no Brasil hoje. Além destes, tem alguns 
criatórios se especializando no enduro e aumentando o 
número de animais aptos para competir.

RCA: Como participar de uma prova de Enduro?
Rossi: Este ano deveremos ter várias provas no Estado de 
SP, MG, PR e Brasília.
Na verdade Enduro é um esporte que se curte em equipe. 
Além do cavaleiro, as equipes de apoio são parte real e fun-
damental de um bom time de Enduro. Portanto, não é um 
esporte apenas para os cavaleiros. 
Para iniciar no Enduro aconselho fazer provas de Regulari-
dade, e o primeiro passo é preparar o cavalo: treinamento 
leve (condicionamento do cavalo) e ferrageamento já são 
suficientes. Cavalo pronto, é só levar para a primeira prova 
e curtir!

RCA: Que tipo de cavalos são mais aptos para o Enduro? É 
possível treinar esses cavalos no próprio haras?
Rossi: Existe uma busca por cavalos que tenham origem 
de animais que já tenham histórico no Enduro, porém o 
Cavalo Árabe nasceu com o Enduro no sangue, podemos 
achar craques nesse esporte de todos os tipos de linha-
gens e morfologias.
É possível treinar os cavalos no próprio haras, basta ter al-
guém no haras que monte o cavalo regularmente. Eu mes-
mo treino os meus cavalos em casa, e estamos correndo 
provas de Velocidade Livre que exige muito treino e dedi-
cação, para isto tenho um treinador que monta os cavalos 
diariamente e um veterinário especializado em Enduro que 
está constantemente averiguando as condições físicas dos 
animais em treinamento. 

RCA: Existe na modalidade treinadores profissionais que 
possam dar assessoria ao interessado?
Rossi: Sim, existem veterinários e treinadores especializados 
que podem auxiliar os novos enduristas. Estes treinadores 
normalmente são veterinários e podem dar assessoria no 
próprio haras ou nos centros de treinamento especializados.
Mais informações no site institutoendurobrasil.com.br

Entrevista com GILBERTO ROSSI
criador de Cavalos Árabes e Anglo-Árabes, diretor de Enduro da ABCCA
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A Criação do Cavalo Árabe Encara
a Crise do COVID-19

criação de Cavalos Árabes no Brasil já passou por diversas crises e sempre conseguiu 
sobreviver e após algum tempo reagir e se colocar entre as melhores do mundo como 
vimos no Campeonato Mundial do Salon du Cheval-2019 e em Scottsdale Show-
2020. Certamente desta vez não será diferente, pois logo no início da quarentena 

imposta em quase todos os estados e tendo que suspender as exposições, a ABCCA realizou seu 
tradicional Leilão de Coberturas e Óvulos em prol ao fomento da Associação e arrecadou nada 
menos que R$ 1,06 milhão, a maior arrecadação na história desse evento. Perguntamos a vários 
criadores envolvidos no Leilão como está a relação com seus cavalos nesta época de Covid-19. 
Vejam o que responderam:

A

Nosso dia a dia pouco mudou. Dos 
três funcionários afastamos um e 
trouxemos o Breno, filho do Márcio 
nosso gerente.
Seguimos com os protocolos de re-
produção e apenas no ato da TE é que 
requisitamos a vinda do veterinário 
Neto, que nos assiste no haras. Ele 
é dos poucos indivíduos de fora que 
têm permissão para entrar, claro que 
com todas as precauções sanitárias.
Estou mais presente que nunca, pois 
meu tempo está sobrando e tenho 
curtido demais esta pausa no Canaã. 
Minha filha Bianca veio com o Pe-
dro, meu genro e o Raul, meu neto e 
se refugiaram por aqui. Foragidos do 
vírus chinês versão paulistana.
Tudo de bom!

Abel Leopoldino, 46 anos
de criação no Haras Canaã-SP

Nossa relação com os cavalos sempre foi muito forte.
Desde 1989 morando no haras e convivendo diariamente 
com eles, posso dizer que conhecemos a personalidade de 
cada um. A quarentena é muito mais fácil pra gente, já que 
os hábitos quase não mudaram. Na verdade, nos sentimos 
abençoadas por podermos ter um dia a dia tão próximo da 
natureza e de nossos animais. Sempre acompanhamos, dia-
riamente, o manejo, trato, curativos, coletas, e agora temos 
o pequeno Gabriel pra nos acompanhar. 
Nessa fase difícil e triste do COVID 19, essa relação está 
ainda mais estreita, algo como um “porto seguro”, um mun-
do à parte dessa tragédia ... temos passado todas as manhãs 
nas cocheiras e boa parte das tardes também. Algumas coi-
sas mudaram, estação de monta que acabou mais cedo de-
vido ao isolamento social, impedimento de receber visitas 
e clientes, impossibilidade de visitar outros criadores e o 
cancelamento de vários shows pelo mundo ...
Mas como tudo na vida, temos que seguir sempre em frente, 
apesar dessa fase de recolhimento que deve perdurar por al-
guns meses ainda, mas temos certeza de que isso vai  passar, 
que logo o mundo e a comunidade do Cavalo Árabe terão 
superado essa pandemia, voltando à normalidade nossas vi-
das e nossos shows, já que a paixão pelo Cavalo Árabe e 
inabalável.

Adriana Moura, cria no Haras das Cascatas-SP
há 37 anos

Os cavalos estão sendo minha válvula de escape durante a 
pandemia do Coronavírus! Como a única forma que temos 
para nos proteger é o isolamento social, estou trabalhando em 
home office, o que acaba dificultando manter a saúde mental 
por ficar preso no apartamento e não poder ver as pessoas. 
Assim sendo, acredito que o melhor caminho para nos man-
termos equilibrados é fazer aquilo que a gente mais gosta. No 
meu caso, claro que são os cavalos, e infelizmente devido a 
suspensão das exposições, no Brasil e no exterior, e por não 
podermos visitar os haras dos amigos para um bom bate papo, 
tenho me dedicado muito as atividades on-line a eles relacio-
nadas. Por sorte temos tido boas iniciativas como apresenta-
ções, leilões e até mesmo shows internacionais para curtirmos 
on-line o melhor do cavalo Árabe. Além disso a tecnologia 
tem me ajudado a manter contato com amigos pra falarmos do 
que a gente mais ama.
Não tenho tido a possibilidade de ficar diariamente com os 
cavalos, mas temos a sorte de que os haras são lugares iso-
lados, ao ar livre, “mais protegidos” e com poucas pessoas. 
Isso tem me permitido visitar meus animais. Assim comecei a 
visitá-los, mesmo que com pouca frequência, e esses tem sido 
meus melhores momentos. Enquanto superamos esse momen-
to tão difícil, sigo abraçando meus cavalos e sentindo a ener-
gia boa que eles me trazem, curtindo a evolução dos potrinhos 
e fazendo planos para o futuro breve, quando tudo voltar ao 
normal e pudermos voltar aos shows e outras atividades que 
nos fazem tão bem!!! Rezando por todos e desejando que em 
breve possamos de novo nos encontrar e nos abraçar curtindo 
nossos lindos cavalos! Mantenham-se animados. Vai passar!!!

César Schmidt Oliveira, do Haras Katu-SP há 31 anos

Sou um cara de sorte, pois o problema do coronavírus me pegou em um momento de vida em que estava 
mudando para o interior do estado. Ou seja, ao contrário de alguns amigos, não tive um grande rompi-
mento com os cavalos. Assim, desde quando iniciou o problema, tive a oportunidade de revê-los mais de 
uma vez, mas sempre mantendo distância daqueles que me acompanhavam. Desejo que tudo se resolva 
o mais rápido possível, a fim de que os futuros reflexos sejam menores que os imaginados e voltemos 
apenas a falar de cavalos.

Enrico Franchini Carlone, cria no Haras Iguatemi-SP há 8 anos

Tenho ido ver os Cavalos com maior fre-
quência que o normal, pois estou ficando 
alguns dias em Itu e outros em São Paulo. 
Continuo emprenhando as éguas normal-
mente e preparando os animais para ex-
posições, pois esperamos que essa pande-
mia acabe logo com os menores estragos 
possíveis.
Foi uma pena essa pandemia, pois além 
do estrago que fez e continua fazendo 
com as pessoas, vamos ter muitos proble-
mas na economia. No Brasil a expectativa 
era muito boa, agora vamos ver quando 
conseguiremos recuperar. Quanto aos 
Cavalos Árabes o ano começou muito 
bem, fizemos várias importantes premia-
ções em Scottsdale-EUA, com animais de 
criação brasileira sagrando-se Campeões 
e Reservados, lembrando que no Salon 
du Cheval-Paris, já havíamos feito uma 
Campeã, nunca tivemos um número tão 
expressivo em exposições internacionais. 
A nossa exposição Interestadual, que abre 
o nosso circuito de eventos, tinha 40% de 
inscrições a mais do que as do ano pas-
sado, foi muito triste termos de cancelar 
essa exposição em razão da pandemia.

Francisco “Paquito” Vilaró Carrasco,
criando no Haras Carandá-SP

 há 33 anos 
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Sin duda el COVID-19 ha sido lo más duro que me ha tocado 
vivir en el ámbito humano, profesional, económico y también 
en cuanto a nuestra relación con nuestros caballos. Respecto 
de esto último, debemos considerar que nosotros siempre he-
mos tenido una relación muy cercana con nuestros caballos, 
así era como junto a mi padre y hermano Fernando íbamos 
todos los sábados al campo y compartíamos con cada uno de 
nuestros 200 animales, los miramos y visitamos uno por uno, 
compartimos con cada uno de ellos algún momento y después 
de tarde regresamos a Santiago. Ahora, con el COVID-19, ya 
llevamos dos semanas en cuarentena total, sin poder salir de 
nuestras casas y sin poder ir al campo a compartir con nues-
tros queridos caballos y solo nos hemos tenido que satisfacer 
por noticias que diariamente nos entregan nuestros trabaja-
dores y por videos que nos mandan de allá, lo que en nada se 
asemeja de poder compartir personalmente con ellos. Espero 
que esta pandemia termine prontamente y que todas las fami-
lias y especialmente las familias arabistas se encuentre con 
muy buena salud. Un abrazo

José Miguel Bulnes, 40 anos criando
no Haras Panquehue-Chile

Moro na fazenda onde está o Haras Cru-
zeiro e a convivência com os meus cava-
los é muito gratificante e intensa.
As baias ficam num raio de 200 metros 
do meu escritório no haras. As minhas 
principais matrizes (doadoras) ficam a 
10 metros da porta do escritório. Vejo-as 
todos os dias e agrado elas sempre. Os 
garanhões ficam um pouco mais distan-
tes, uns 20 metros.
Acompanho de perto o nascimento e o 
crescimento dos potrinhos.
Vejo com atenção e dou palpite no con-
dicionamento e preparo dos animais para 
os shows.
Monto a cavalo todos os dias na parte da 
manhã. Sofro muito, quando vendo um 
animal de minha preferência. Os meus 
cavalos são a minha alegria e a razão 
principal de eu estar morando aqui no 
haras.
Como você pode ver, este período de Co-
vid 19 não me criou nenhum problema e 
me fará ficar mais ainda perto dos meus 
cavalos. Quanto à crise, é passageira, 
passará logo e retomaremos nossa cami-
nhada com determinação.

Leandro Aguiar, 35 anos de criação
no Haras Cruzeiro-MG

O Covid-19 atrapalhou muito a minha relação com os cavalos. Desde os primeiros casos, não mais 
tive a oportunidade de ir ao haras, até porque sou de São Paulo e tenho uma filha pequena, além 
de meus pais e sogros serem de mais idade. Contudo, toda essa loucura se deu em um momento de 
avanço tecnológico, o que acaba amenizando os fatos. Como exemplo, venho acompanhando meus 
cavalos através de vídeos feitos pelos meus funcionários, que aproveito para homenagear na pessoa 
do Edson Marçal e do Ademar, já que vêm me proporcionando alegria nestes dias “estranhos”. Além 
disso, venho tomando ainda mais tempo ao telefone dos meus amigos Leopoldo Coutinho e Enrico 
Carlone com quem tenho conversas “cavalares”. Da mesma forma, venho acompanhando shows 
“on-line”, sem presença de público, como Dubai e Al Jassimya, além de open houses, como o que 
aconteceu no Privilege, do Raphael Curti, na Bélgica. Apesar do mundo estar mudando, nada substi-
tui o contato pessoal com os cavalos e com os amigos que o cavalo proporciona. Não vejo a hora das 
coisas melhorarem e que os reflexos sejam transpostos. Por fim, desejo que todos saíamos diferentes 
dessa loucura, especialmente mais humanos, sem dizer mais arabistas.

Lucas de Melo Ribeiro, criador há 18 anos no Haras Santa Edwirges-MG

Infelizmente estamos pas-
sando por um momento de 
confinamento, eu e minha fa-
mília não estamos vendo os 
cavalos há 30 dias. Estamos 
isolados em São Paulo, acha-
mos melhor não irmos para 
lá pelas crianças e família.
No haras as coisas conti-
nuam da mesma forma, to-
dos se cuidando com másca-
ra, álcool gel etc... 

Rodrigo Faias, criando no
Haras das Faias-SP

há 10 anosA minha relação com meus animais tem sido a distância respeitando este 
isolamento, tenho feito diariamente vídeos e chamadas via WhatsApp por 
conferência com o meu povo do Haras Boa Vista, primeiramente para orga-
nizar o protocolo de segurança e higienização na entrada de pessoas, veícu-
los e caminhões na entrada principal da fazenda e os cuidados e protocolos 
tanto no alojamento dos solteiros quanto nas casas dos casados, temos tam-
bém orientado na condução da formação de novas pastagens e no dia a dia 
dos animais de reprodução e novos nascimentos. 
Tenho também estado em contato diário com criadores da Europa e EUA, 
em especial com os meus sócios americanos Cindy McGown e Mário Zer-
lotti, na organização do nosso próximo Leilão IntArah Dream Auction 
2021, quanto a seleção dos lotes e troca de ideias de algumas surpresas e 
novidades!!! Ainda com o Mário Zerlotti, Travis e Guzzo, estamos em con-
tato várias vezes na semana acompanhando os 25 embriões que estão sendo 
produzidos na Zerlotti Genetics com o nosso garanhão PHARAOH HBV, 
alojado atualmente nesta Central de reprodução no Texas. 
Na Europa tenho dado algumas entrevistas para a Arabian Essence e Ara-
bian Insider de igual teor para esta matéria (Covid-19 X Arabian Horse) e, 
claro, falando continuamente com o Rafael Curti sobre os animais no Privi-
lege Arabians, localizado na Bélgica.

Luciano Cury, 24 anos criando
no Haras Boa Vista-MG

O COVID-19 não tem afetado em nada a nossa rotina de tra-
balho no haras. Continuamos com todo carinho no manejo de 
nossos cavalos! Só pedimos para não nos visitar para ver os 
cavalos.
Estou muito feliz com o resultado do leilão da ABCCA.
Vou ficar neste período nas fazendas, sou do grupo de ris-
co,75 anos! Estou com a família na fazenda em Ribas do Rio 
Pardo. As rotinas das fazendas não foram alteradas. Estamos 
trabalhando normalmente e bem isolados. Um funcionário vai 
no supermercado e faz a compra para todos e depois se isola. 
Não podemos parar, estamos colhendo o milho e manejando o 
gado. Mas tem churrasco e cerveja também. Kkkk.  

Dr. Jairo Queiroz, 35 anos de criação
Haras dos Faveiros-MS
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Em tempos de Covid 19 decidi me isolar no ha-
ras. Não poderia ter tomado decisão melhor, pois 
além de um controle maior de todo o processo da 
criação, pude matar a saudade de montar meus ga-
ranhões e desenferrujar um pouco.
Outra coisa importante foi o melhor controle na 
saída dos funcionários da fazenda para evitar con-
tágio e trazer o vírus para dentro.
Todavia, a maior das surpresas foi ver um mercado 
forte e atuante, buscando animais, tanto para o es-
porte quanto para criação. Tenho vendido animais 
meus e ajudado os criadores mais chegados a ven-
der também. Creio que as pessoas em casa tenham 
mais tempo para buscar os animais na Net e a mi-
nha rede de clientes criada nestes 42 anos de cria-
ção poder receber meus posts e interagir.
Tenho recebido inclusive consultas de fora, com 
uma venda para os EUA. Creio que o mesmo acon-
tece pelo mundo com as pessoas em casa. Vejo 
também o grupo de WhatsApp da ABCCA intera-
gindo como nunca.
Creio, enfim, ser um período de reflexão e aprendi-
zado para todos nós e com certeza sairemos muito 
mudados de tudo isso.
Um grande e fraternal abraço a todos!!

Wilson Nicolau, criador há 42 anos
no Haras Piracuama-SP

Como médico, acredito e tento seguir as recomendações do 
Ministério da Saúde. A cada dia, novos números, novas ob-
servações e orientações. Acho que o uso frequente das más-
caras vai ser muito importante para diminuir a contamina-
ção. Tento me ater às boas noticias como os bons resultados 
da cloroquina, o uso do plasma de pessoas já imunizadas, e 
os novos testes que revelam se a pessoa já teve contato com o 
vírus e já está imunizada. Essas pessoas já poderiam ter vida 
normal, voltar ao seu trabalho, sair do difícil isolamento. 
Mas vamos aos cavalos: sorte de quem pode conviver com 
eles, trabalhar, escrever, fotografar, acompanhar e falar sobre 
eles no grupo de WhatsApp. Sorte de quem pode agitar, dar 
lances e torcer, como o que aconteceu nos leilões da ABCCA 
e da Fazenda Santa Paula. Torcer para ganhar e às vezes tor-
cer para alguém cobrir seu lance. Nesse momento de tédio e 
depressão as fazendas, os sítios, os centros de treinamento, 
são os nossos oásis de salvação, física e mentalmente. Fi-
camos mais isolados e fazendo aquilo que mais gostamos. 
Tenho ido ao sítio todos os dias, o que só fazia aos finais 
de semana. Dá para participar da rotina de serviço, observar 
cada animal, avaliar melhor os potros, ver o que está certo e 
o que dá para melhorar. Acabo dando mais ração do que de-
veria. Olha a cólica, fala meu funcionário. Quando, graças a 
Deus, isso tudo passar, estaremos mal-acostumados e vamos 
ter que arrumar mais tempo para ficar com os cavalos.

Rogério Cunha, do Haras Brown River-SP
criando há 20 anos

A resposta principal é: Com saudades! 
A fazenda é longe da minha residência e optamos por não cumprir o isolamento social no interior por 
causa de compromissos profissionais. Assim estou há um bom tempo sem vê-los e não tenho certeza 
quando terei oportunidade. Inclusive não conheço ainda alguns produtos que nasceram nas últimas 
semanas, mas sobram informações, fotos e vídeos enviados pelos funcionários. Aproveitei esse perío-
do de isolamento para rever algumas estratégias e planejamentos e pra estudar linhagens e pedigrees. 
Acho que vamos sair dessa melhores do que entramos, e quero estender isso também aos cavalos. 
Desejo aproveitá-los mais, usá-los em diversas atividades e modalidades e trazer para a realidade o 
slogan de “O Cavalo Completo”.

Jaime Timoner 
é Veterinário, 

Cavaleiro e 
Instrutor de 
Hipismo em 

Pouso Alegre-
MG

Mário Sérgio da Cruz do Haras Santa Chiara-MG, 23 anos de criação
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JAIME  TIMONER

O Cavalo Árabe é uma das raças mais antigas do mundo e 
uma das primeiras a serem domesticadas. Segundo a Asso-
ciação dos Criadores do Cavalo Árabe – ABCCA, existem 
evidências da presença desse animal já domesticado na 
Mesopotâmia há cerca de 4000 A.C.
Características como inteligência, harmonia de conforma-
ção e beleza, fazem com que seja uma das raças mais fáceis 
de reconhecer. Cabeça e rosto mais finos, nariz estreito, 
empinado e menores do que outras raças, em média com 
um metro e meio de altura na cernelha.
Esses animais são inteligentes, fáceis de treinar, gentis e 
pessoais. Em geral, têm costas curtas e retas (geralmente 
menos uma vértebra do que é comum em outras raças), 
equilíbrio e simetria perfeitos, peito profundo, costelas 
bem arqueadas, pernas fortes de densidade espessa e posi-
ção óssea pélvica mais horizontal.  
Seu trote e galope são amplos, cadenciados e elegantes, 
tendo temperamento vivo e grande resistência. 
É comprovado que Cavalos Árabes possuem maior número 
de células vermelhas que outras raças, o que pode indicar 
que utiliza o oxigênio mais eficientemente.
São excelentes para os esportes hípicos de salto e adestra-
mento em categorias intermediárias, hipismo rural, enduro 
e trabalhos agropecuários
O PSA é, sem dúvida, a raça mais resistente do mundo, 
sendo soberana nas provas de longa distância de enduro 
equestre. 
Muitos Cavalos Árabes se destacam no salto, são animais 
velozes e ágeis, sendo muito bons para ser o primeiro ca-
valo de salto de uma criança.

A VELOCIDADE DO PSI COM A
ELEGÂNCIA E RESISTÊNCIA DO ÁRABE 

O cavalo Anglo-Árabe é considerado, em genética equina, o 
maior sucesso já obtido no cruzamento entre duas raças pu-
ras: o Puro-Sangue Árabe (PSA) e o Puro-Sangue Inglês (PSI).
De porte médio, é um animal inteligente e com grande fa-
cilidade de adaptação, maior que o Árabe e menos exigen-
te que o Inglês. É leve, resistente, ágil, veloz, notadamente 
quando predomina o sangue Árabe. Quando predomina o 
Inglês, é próprio para corridas de obstáculos e quando pe-
queno, muito apropriado para Polo. 

Até a década de 1980 havia um grande número de cavalos 
Anglo-Árabes nas provas de salto e CCE (concurso comple-
to de equitação). Hoje com a evolução das provas de salto 
com percursos mais rápidos, técnicos e delicados, abre-se 
um espaço para essa raça por se caracterizar um cavalo ve-
loz, ágil e muito limpo nos obstáculos.
A partir da década de 1990 houve um decréscimo dos 
criatórios do Anglo–Árabe, um pouco em função do cres-
cimento da raça Brasileira de Hipismo, mas deixando uma 
lacuna enorme para cavaleiros e amazonas, que desejam um 
cavalo fácil, ágil, veloz e muito competitivo, sendo imbatí-
vel em provas de até 1,30 m.
Como exemplo temos dois Anglo-Árabes que, sob a sela 
do ainda jovem cavaleiro Álvaro Affonso de Miranda Neto 
(Doda), conquistou inúmeros campeonatos a 1,40 m: Fidan 
NA e Bawani NA.
A França difundiu enormemente essa raça no século passa-
do, com inúmeros criatórios particulares e estatais onde os 
Anglo-Árabes são criados sistematicamente desde os tem-
pos napoleônicos nas grandes coudelarias do Sudoeste, em 
Pau, Pompadour, Tarbes e Gelos.
No Brasil, o Anglo Árabe participou da formação da raça 
Brasileiro de Hipismo com a importação de alguns gara-
nhões da França. Teve também grande importância, na for-
mação da raça Sela Francesa, hoje uma das principais nas 
provas de salto em Campeonato Mundial e Olimpíada.
A ideia central era unir a coragem, resistência e habilidades 
naturais do Árabe, à velocidade e aptidão atlética do PSI, 
obtendo um cavalo de sela de bom temperamento, para a 
prática de qualquer esporte hípico. 

O Puro-Sangue Árabe
e a Raça Anglo-Árabe
no Esporte
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Melhores do Ano 2018/2019
o HVP fatura novamente

Pelo sexto ano consecutivo o Haras Vila dos Pinheiros recebe a 
mais importante láurea da criação brasileira: o título de Melhor 
Criador e Melhor Expositor de Halter e Performance conferido 
pela ABCCA e baseado na somatória de pontos de seus animais 
nas exposições brasileiras durante a temporada 2018/2019. 

Criador há 30 anos o titular do HVP, Jaime Pinheiro, concedeu uma entrevista
à Cavalo Árabe contando como se constrói uma criação de sucesso.

Revista Cavalo Árabe: O HVP vem conquistando os Me-

lhores do Ano como Criador e Expositor de Halter e Per-

formance desde 2014. Qual a importância dessa premia-

ção para sua criação?   

Jaime Pinheiro: Ser o Melhor Criador e Melhor Expo-

sitor é muito importante, devido ao Brasil ter se torna-

do, através do árduo trabalho de seus criadores, um dos 

principais produtores e exportadores do Cavalo Árabe no 

mundo.        

                                                                                                                                

RCA: Para ser um Melhor do Ano um criador deve estar 

presente no maior número de exposições possíveis, além 

disso precisa ter uma tropa muito grande de exposições 

pois as constantes viagens e o estabulamento fora do ha-

ras estressam muito os animais. Qual a estratégia que o 

HVP utiliza para participar de exposições?  

JP: Nossa estratégia é sempre estar participando das ex-

posições com animais de muita qualidade. Participamos 

com um número maior de exposições organizadas pela 

Associação e prestigiamos as organizadas pelos núcleos 

estaduais, visando assim o fomento do HVP nos Estados 

vizinhos. Quanto a estratégia de logística para as exposi-

ções mais longínquas contamos com uma equipe capaci-

tada, o que torna tudo mais fácil e possível.

RCA: O programa de criação do HVP é muito amplo usan-

do garanhões e matrizes das mais diversas origens gené-

ticas. Como o HVP escolhe o sêmen dos garanhões e as 

matrizes para cruzamento?    

JP: Buscamos sempre o que há de melhor no mundo para 

agregar ao nosso plantel. A escolha é feita através de es-

tudos do pedigree, mas não abrimos mão das qualidades 

físicas do garanhão e da matriz, esperando sempre que 

um complete características desejáveis que falta no ou-

tro.                 

RCA: Se já no ano passado o HVP foi o Melhor do Ano 

e da Nacional com um excelente desempenho, como o 

senhor avalia as perspectivas para sua criação este ano 

que começou com as premiações de Mistic Dominic HVP, 

Menton HVP e La Belle Shawan HVP em Scottsdale?

JP: As melhores expectativas possíveis!!! Sempre respei-

tando os criadores que competem com o HVP, porém 

dando uma continuidade ao nosso trabalho, temos uma 

safra muito boa de potros recém-nascidos. 

RCA: O sr. pode comentar esses animais de Scottsdale?    

JP: São animais de qualidades impecáveis, haja visto o su-

cesso conquistado nessa importante exposição. Todos os 

três animais citados já foram Campeões Nacionais Bra-

sileiros e seguem carreira nos EUA dando sequência ao 

sucesso da criação HVP no mundo. Não podemos deixar 

de destacar Baviera HVP, Campeã Mundial em Paris 2019.

ENTREVISTA COM JAIME PINHEIRO
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Melhores do Ano
2018/2019

Realizado no Hotel Vitória, em Indaiatuba, dia 16 de novembro de 2019, a 
entrega dos Melhores do Ano foi uma festa charmosa e concorrida. Centenas 
de arabistas se reuniram para homenagear criadores, expositores e cavalei-
ros que tiveram um excelente desempenho nas exposições e provas hípicas.

José Alves Filho - HARAS JM 
2º Melhor Criador Global, 3º Melhor Expositor Global
2º Melhor Criador de Halter do Circuito A, 2º Melhor Expositor de Halter do Circuito A

Circuito Copa Brasil
Melhor Criador de Halter, 
Melhor Expositor de Halter

HARAS VILA DOS PINHEIROS de Jaime Pinheiro, representado por Zetão Rodrigues
Melhor Criador Global, Melhor Expositor Global, Melhor Criador de Performance, Melhor Expositor de Performance
Melhor Criador de Halter do Circuito A, Melhor Expositor de Halte do Circuito A
*Maqna Leenda HBV - Melhor Reprodutora de Performance
Hermess HVP - Melhor Cavalo de English Pleasure Estreantes e Melhor Cavalo de English Pleasure Amador
Princesa HVP - Melhor Égua de Hunter Pleasure Plano
Munir HVP - Melhor Cavalo de English Pleasure Open e Melhor Cavalo de Montaria em Traje Típico
Dakhar HVP - Melhor Cavalo de Western Pleasure Estreantes
Sheik Shakhyr HVP - Melhor Cavalo de Western Pleasure Novos
Donatello HVP - Melhor Cavalo de Western Pleasure Garanhão
Miss Legacy HVP - Melhor Western Pleasure Égua
Major HVP - Melhor Cavalo de Western Pleasure Sênior, Melhor Cavalo de Western Pleasure Castrado, 
Melhor Cavalo de Western Pleasure Amador e Melhor Cavalo de Western Pleasure Mirim
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HARAS LONE STAR - representado por Carol e Zezé Rodrigues
2º Melhor Expositor Global 
Prince Valentino FWM - Melhor Potro
Sir Maximus FWM - Melhor Jr Macho
Sir Shawan FWM - Melhor Potro Copa Brasil

Luciana Fasano - FAZENDA FLORESTA 
*AAS-Elishahh - Melhor Macho da Raça e Melhor Cavalo 
*El Tino - Melhor Reprodutor de Halter 

Sylvio Barbosa Neto - 
RANCHO ARABCO
Shakhyra Arabco -
Melhor Fêmea da Raça 

Laucidio Coelho Neto - HARAS ENGENHO, 
representado por Alexandre Puga de Barcelos
Tarusha El Mashoor - Melhor Junior Fêmea 
Farfalla El Mashoor - Melhor Potranca
Melhor Criador e Expositor de Halter 
do Mato Grosso do Sul

Troféu Fomento - ZICO GUARDIA 
 - representante Regional
Bragança Paulista - SP

VINICIUS ROSA VIANA
Circuito Copa Brasil - Karenina El Madan - 
Melhor Fêmea da Raça e Melhor Égua

Vanesa Mesquita - ROYAL HORSEMILTON E ÁUREA MINELLO
proprietários do Helvetia Riding Center

Ana Carla Zahran - HARAS EL ZAHRAN
Melhor Criador e Expositor 
de Performance do Mato Grosso do Sul

Troféu Fomento 
ASSOC DOS CR DO CAVALO ÁRABE DO 
MATO GROSSO 
Luiz Gonzaga Malpici da Silva Fº - Presidente

Joao Carlos Cavalcanti de Petribu 
Vilaça - HARAS AFNAS
representado por Leopoldo Coutinho
Melhor Expositor de Halter de 
Pernambuco

Andrelino Barros Gonçalves Vilela - HARAS VILELA
Melhor Criador e Expositor de Halter do Paraná 

Troféu Fomento - Alexandre Puga de Barcelos 
ASSOC DOS CR DO CAVALO ÁRABE
DO MATO GROSSO DO SUL

Troféu Fomento 
GRUPO AMIGOS DO PARANÁ DO CAVALO ÁRABE
Alexandre Vilela e Leonardo Monteiro de Castro Machado

Michel Alberto Morelato - HARAS DONA FRANCISCA
Melhor Criador e Expositor de Halter de Santa Catarina 
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Sandra Babick - HARAS SAVITU, 
representada por Felipe Sperb
Melhor Criador de Provas Funcionais

Almir Faleiro dos Santos - CT ALMIR FALEIRO
Melhor Expositor ABCAF de 3 Tambores
Melhor Cavaleiro Cat Potro do Futuro e Aberta Sênior 

JULIANA COUTO FALEIRO 
CT Almir Faleiro
Melhor Amazona Cat Feminino e Amador

RENATHA DE GODOY
CT Almir Faleiro
Melhor Amazona Cat Kids

HAINARA GUIMARÃES - Haras Vilela
Melhor Apresentadora Mirim, 
representada por Saulo Torres

CAROLINA SANTAMARIA E SILVA 
ZR Training Center - Circuito Copa Brasil 
Melhor Apresentadora de Halter

DEJAIR SILVESTRE DE SOUZA 
Dejair Halter Training
Melhor Apresentador de Halter 

Troféu Fomento - ZEZÉ RODRIGUES - 
representante Regional
Artur Nogueira – SP

Ricardo Brandolise Vidotto
S CELEBRITY - Melhor Cavalo 
de Cross Country Jovem 

ARTHUR COUTO PROVASI 
CT Almir Faleiro 
Melhor Cavaleiro Cat Jovem

LUIZ FERNANDO DA SILVA 
Haras Savitu 
Melhor Cavaleiro Cat Cruza-Árabe

ARTHUR CAMARGO BARROS
Melhor Cavaleiro de 
Cross Country Jovem 

STEPHANIE RODRIGUES - representada 
por José Alcides Rodrigues Filho -
Melhor Apresentadora Mirim

ANA LIVIA SIBOLDI MIRANDA
Campeã da Cat Salto ao Cronômetro

JULIA MAROSTICA SCHWARZ
Vice-Campeã da Cat Salto ao Cronômetro
Vice-Campeã da Cat Hipismo Rural II

MARIA EDUARDA FACCO
Campeã da Cat Salto Aao Tempo Ideal

RENATA SAVIOLI BRANDÃO
Vice-Campeã da Cat Salto ao Tempo Ideal

JULIA DE CAMPOS FORMIGONI
Vice-Campeã da Cat Hipismo Rural I

JOÃO PEDRO BRASILEIRO
Campeão da Cat de Hipismo Rural I

MARIA CLARA SIBOLDI MIRANDA
Campeão da Cat Hipismo Rural II

MARIANA FRANZE M DA SILVEIRA
Melhor Amazona de Cross Country Jovem 

Brunno Zanotta 
AYSHA SAMS - Melhor Égua 
Cat Aberta Sênior

ISABELLY BELINI CAMPOS 
Melhor Amazona 
de Western Pleasure Mirim

Walid Kassab e esposa
HARAS WYK - Melhor Criador e 
Expositor de Halter do Mato Grosso
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Total do Leilão = R$ 1.060.050,00

Média Geral: R$ 15.363,04   Média dos Óvulos: R$ 28.375,00   Média das Coberturas: R$ 8.423,33 

Maior comprador:  HARAS LONE STAR = R$ 207.000,00

Maior doador:   RFI ARABIANS = R$ 142.800,00

Óvulo mais caro:  RFI ULTRAA ALMAKTUB = R$ 93.000,00
      Comprador: THE INTARAH GROUP - EUA  /  Doador: RFI ARABIANS - BRASIL

Cobertura mais cara:  DOMINIC M = R$ 42.750,00 
   Comprador: HARAS LONE STAR  /  Doador: HARAS LAS ROSAS - Uruguai

Adriana Espíndola B de Moura
Agricola Y Haras Panquehue Limitada
Agropecuária Vila dos Pinheiros Ltda
Benedito Morato do Amaral
Carandá Empreend Agropec Ltda
Carolina e Acácio Franco
Casa Branca Agro-Pastoril Ltda
Cer - Central Equina Reprodução
César Augusto Schmidt Oliveira
Christine Jamar - Jadem Arabians Bvba
Dulce Rosas - Agropecuária Ludfour Ltda
Dullis D`Mare Borges Coutinho Carvalho
Eduardo C. Gama & Camila B. Cordeiro
Enrico Franchini Carlone
Flávia Maria Ramalho Torres
Haras Sahara Ltda
Herman Chadwick Larrain
Humberto Florezi
Humberto Florezi Filho
Jairo Queiroz Jorge
Jorge Constantino Selume Zaror 
José Alves Filho 
José Eduardo Pires Barbosa
Las Rosas Estancia S.R.L.
Laucídio Coelho Neto
Leandro de Aguiar
Leonardo Lopes de Castro
Luciana Fasano
Michel Alberto Morelato
Nelson Henrique O Moraes
Nicolas Duch Leon
Pedro Teixeira
Rach Stud Agropecuária Ltda
Rodrigo da Silva Faias
Rodrigo Foz Forte
Rodrigo Lorenzi de Castro
Rogério da Cunha
Royal Arabians Llc
Sandra Lucia Platzeck Oliveira
Sylvio Barbosa Neto
The Keav Power Associates
Wilson Nicolau

Agropecuária Leopoldino Ltda
Agropecuária Ludfour Ltda
Agropecuária Vila dos Pinheiros Ltda
Ana Carolina Damião Tinoco
André Lahoz Mendonca de Barros
Casa Branca Agropastoril Ltda
Dullis D`Mares Borges Coutinho Carvalho
Elias Vanin
Enrico Franchini Carlone
Fernando Fonseca França Ribeiro
Flávia Maria Ramalho Torres
Flávio Sebastiao Cioffi
Humberto Florezi 
Jairo Queiroz Jorge
Jannes Daniel Bertoni Junior
José Alves Filho
Kenzo Henrique Steckelberg Hagy Constante
Leandro Roberto dos Santos
Leonardo Migliorini Cunha
Lucas de Mello Ribeiro
Mario Sergio da Cruz Silva
Marlucio Borges
Michel Alberto Morelato
Petronio Cavalcanti de C H Tavares de Melo
Rach Stud Agropecuária Ltda
Rodrigo Appel Preussler
Rodrigo Foz Forte
Rogério Lemes Garcia
Royal Arabians Llc
The Intarah Group
Vera Cruz Empreendimentos Imobiliários Ltda
Wilson Nicolau

DOADORES COMPRADORES

A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe agradece aos
doadores de Coberturas e Óvulos, seus compradores e todos os profissionais envolvidos, 
por transformarem este leilão na maior arrecadação de um leilão da ABCCA já realizado.

que cavalos, e logo burros eu pre-
sumo, sofrem com frequência de 
cólicas; penso em óleo vegetal, em 
caminhadas forçadas puxando pelo 
cabresto, algumas das medidas que 
me vêm em mente.
“Afago Sabonete e verifico que a bar-
riga não parece inchada. Pelo que 
lembro, ou mero fruto da minha ima-
ginação, cavalos podem até explodir. 
Percebo que ele defende uma das pa-
tas. Apalpo a pata, mais uma vez imi-
tando os procedimentos veterinários 
como me recordo. Ele não reclama, 
fica imóvel e mudo. Coloco o cabres-
to e tento fazê-lo andar; por sua vez, 
me lembrando que é um burro e não 
um cavalo, ele trava nas quatro e não 
se move. Continuo meu exame incer-
to quando a Vesta chega depois da 
sua refeição.
“Ela se aproxima com cautela e curio-
sidade mostrando que sabe que seu 
amigo está em apuros. Aproveito sua 
presença e troco de estratégia. Ainda 
de acordo com minhas noções veteri-
nárias preciso vê-lo andar um pouco 
para seu diagnóstico. Decido então 
colocar o cabresto na Vesta, Sabone-
te é igual potro ao pé e a segue seja 
para onde for. E funcionou!”

No piquete, Sabonete começa a pas-
tar, mas sua manqueira é bem evi-
dente. Algumas ligações e vídeos 
depois, o diagnóstico em tempos de 
Covid-19, de distanciamento social ou 
quarentena, como quiserem, é prová-
vel distensão muscular.
Madame conclui a saga: “Sabone-
te já não é mais jovem (tem 28 anos 
de idade, sei disso porque o funcio-
nário da fazenda uma vez comentou 
que ele é de 91, meu contemporâneo) 
e me lembro também do óbvio, sua 
aventura no início da semana, alguns 
quilômetros a mil por hora atrás de 
um rabo não de saia, mas empinado, 
loiro e Árabe. Para mim a melhor notí-
cia é que ele não vai explodir.”

Morar na fazenda não é para todos e 
muito menos para os fracos do cora-
ção. Na procura por alternativas sau-
dáveis e melhor qualidade de vida, 
Madame de Lafontaine e o marido se 
mudaram para a fazenda, uma casa na 
montanha, com vista para a serra da 
Mantiqueira.
Proprietária de uma égua puro-san-
gue Árabe, alazã e loura, que divide 
a pastagem com um habitante antigo 
local, Sabonete, o burro, a Patricinha 
das praias do Rio de Janeiro, dos ban-
cos da Pontifícia Universidade Cató-
lica, de Hípicas brasileiras e estran-
geiras, conta sua última aventura, que 
começa com uma mensagem do fun-
cionário da fazenda: “O burro abriu a 
porteira e saíram pra rua! Tentei cer-
car, mas desceram pra cidade.”
“O burro, nada burro, chamado Sabo-
nete, como o nome sugere, é bem es-
corregadio e adora fugir. Minha égua 
Vesta ainda sonha com a grama e sa-
be-se lá mais o que do Haras. Dupla 
formada, os dois fogem, Vesta segue a 
mil por hora pelas ruas da cidade com 
seu destino em mente, e Sabonete, 
que é apaixonado por ela, vai atrás.”
De volta ao lar, quatro dias depois, 
outra mensagem: “O Sabonete não 
está bem! Só está ficando deitado, le-
vanta e deita de novo! Está com olhar 
triste, desde domingo. Também pare-
ce que está com dificuldade de andar. 
Pode ter comido alguma erva na es-
trada e pode ser cólica, bom, não sei.”
Preocupada, ela cata um cabresto 
e vai atrás do burro. Apenas Vesta 
aguarda a ração no piquete. Madame 
sai chamando e Sabonete responde 
com um relincho surpreendente — 
ele não é de muitas palavras —, es-
condido em um bambuzal.
O relato continua: “Não sabia mui-
to qual era meu plano, com a minha 
experiência de patricinha equestre, 
como bem define meu pai, lembro 

N A N C Y  H I R S C H

NEM TUDO É ESPUMA

Nancy é criadora no 
Haras Namahê-RJ, jornalista 

e escritora. Está em 
seu sexto romance, 
em todos o cavalo 

é importante 
protagonista. Seu 
mais recente livro 

PERDI A CABEÇA,
está disponível no 

site Amazon.
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