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Maior referência da América
Latina sobre uma das raças
de cavalo mais admiradas do
mundo, a revista Cavalo Árabe
é, desde novembro de 2012,
mais um sucesso com o selo
da INNOVANT EDITORA.

Numa parceria com a
Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Árabe
(ABCCA), realizamos uma
reformulação geral no
projeto gráfico e editorial da
publicação, que chegou a sua

53ª edição. E além de
garantir um visual mais
moderno, a INNOVANT também
cuidou para que a revista
chegasse pela primeira vez
às bancas de jornais, com
distribuição nacional.

A

tão cobiçada
areia de Scottsd
ale
conquistou também
as apresentador
as
brasileiras. Daniela
Amaral, Lavínia
Crispim e Raquel
Sorvilo voaram
para os Estado
Unidos em busca
s
de um sonho,
particip
ar da
tão disputada
categoria amado
ra da Scottsd
Arabian Horse
ale
Show.

ABCCA jovem

Para os norteamericanos esta
categoria é de
grande import
ância e envolve
apresentador
de todas as idades.
es
Dos mais novos
aos de
mais idade, esta
classe é a que
mais recebe
inscrições, chegan
do ao númerode
60
conjuntos! Os
gritos e aplauso
s da torcida
mostram o entusia
smo com os amado
res, pois
além de todo
clima contagiante
a premiação
em dinheiro chama
muita atençã
o. Com valores
altos para os
campeões, em
torno de U$ 20
dólares, a catego
mil
ria amadora movim
enta um
mercado próprio
. Em busca de
um momento
neste show, as
meninas do Brasil
tiveram o apoio
dos treinadores
Dejair Silvestr
e e Sandro Pinha
do Arabians Interna
tional, os quais
orientaram e
acreditaram
nas meninas confian
do cavalos de
seus clientes
à elas.

público alvo
Sexo 70% masculino e 30% feminino

INTERESTADU
AL 2015:

O RETORNO

Classe social A (90%), B (10%)
Faixa etária
Até 19 anos.............................................5%
De 20 a 24 anos	����������������������������������� 10%
De 25 a 39 anos	����������������������������������� 30%
De 40 a 59 anos	����������������������������������� 40%
Mais de 60 anos	������������������������������������ 15%

TEXTO E FOTOS

ROGÉRIO SANTOS

As três aprese
ntaram na mesma
classe,
Scottsdale Signatu
reStallionCham
pionship
Yearling Fillies
ATH, com aproxim
adamente 60
conjuntos inscrito
s, Daniela Amaral
apresentou
ANASTASIAA NA
de propriedade
de Stillman
Buzzell, Lavínia
Crispim aprese
ntou EVER IN
NA de proprie
LOVE
dade de Wade
Hill,
e
Raquel
apresentou CARESS
Sorvilo
ABLE NA de proprie
dade de
Silver Box Southw
est LLC. Como
na categoria
haviam muitos
inscritos teve
que ser dividid
em 3 subcategorias
a
, em cada uma
delas
foram classific
10
adas para final
que aconteceu
domingo, 22 de
no
fevereiro, e para
a felicidade
das meninas,
Daniela Amaral
e Raquel Sorvilo
seguiram para
final. No doming
o, com cerca
duas horas de
de
prova, e 30 potras
classificadas,
veio a coroaç
ão, Daniela Amaral
e Raquel
Sorvilo foram
Top 10.

interestadual

SCOTTSDALE

Daniela em nona
colocada e Raquel
em quinta
colocada! Coincid
ência ou não,
as parceiras que
deram início ao
Halter com Batom
, alcançaram
um sonho de
muitos,
e junto de Lavínia
concretizaram
a vitória da
mulher arabist
a brasileira!
TEXTO DANIELA
AMARAL
FOTOS RENATO
SORVILO
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14, 2014. Son of
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ridden
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grey
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e
, the handsom
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World JQ out
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the
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quality that cam
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Garcia, Mahogan
Ranch and it
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irable stables.
adm
training at the
this
from
llent
many victories
uced an exce
be the first of
2nd and prod
to BMV
HEC came in
ed
urai
turn
es
Sam
mar
Mars
amongst the
The spotlight
, won the extra
performance.
ning 4th place
addition to attai
in prize money
Queen who, in
Overall, R$11,200
for the females.
prize available
was awarded.
les
lf of AFNAS Stab
inho, on beha
representing
Leopoldo Cout
io dos Santos,
prize to Claud
handed out the
.
eiros
Vila dos Pinh

Agulhas
Negras:

s
Parabéns a todo

ved!

ns to all invol

Congratulatio

S NEGRAS: QuITE

M

a publicação é direcionada para
criadores e amantes dessa raça,
um público majoritariamente formado
por grandes empresários e de alto
poder aquisitivo.

rogério Santo
S

Halter Nacional

C

omemorando
50 anos de funda
ção de sua
Associação Brasi
leira dos Criad
ores do Cavalo
Árabe os criad
ores brasileiro
s realizaram entre
os dias 15 e 24
de Novembro
uma Nacional
os ingredientes
com todos
que fizeram da
entidade uma
sólidas Associaçõe
das mais
s da raça no mund
o. Tendo o Halte
como carro chefe
r
foram realizadas
provas de Endu
Salto, Hipismo
ro,
Rural (Cross e
Rédeas), Perfo
Trabalho (Team
rmance,
Penning e Ranc
h Sorting), Func
Tambores e 6
ionais (3
Balizas), Corri
da e um leilão
30 mil na médi
que vendeu R$
a de 35 animais.
O evento em sua
reuniu mais de
33ª edição
300 expositor
es e 750 cavalos.
Campeonatos
Além dos
de Halter, um
dos pontos altos
homenagem que
do show foi a
a atual diretoria
da ABCCA, coma
por Fábio Amor
ndada
osino, prestou
a todos os ex-p
respectivas diret
residentes e
orias que passa
ram pela entid
50 anos de existê
ade nestes
ncia, com ênfas
e especial para
o fundador

anos

bMV Queen
BMV Queen

Premiação
Premiação

e primeiro presi
dente, Dr. Aloys
io Faria, atrav
vídeo produzido
és de um
pela Breeder.
Os juízes, para

escolherem os
Campeões Nacio
Brasileiros 2014,
nais
vieram de algun
s dos países mais
importantes na
criação da raça.
Da Alemanha
Eberhardt, juíza
Sylvie
internacional
e Coordenadora
Juízes da ECAH
de
O (European Confe
rence of Arab
Horse Organizat
ian
ion). Dos Estad
os Unidos, Doug
treinador e juiz
Dahmen
do Campeona
to Mundial de
em 2009 e Steve
Paris
n Lieblang trein
ador e juiz do
Campeonato
do Mundo de
Las Vegas tamb
Do Egito Ali Shaa
ém em 2009.
rawi, criador
e juiz internacio
dos quadros da
nal
ECAHO, e do Brasi
l Leonardo Pinhe
Machado em
iro
sua 3ª Nacional
do Cavalo Árab
pista 111 Cavalos
e. Na
Árabes a serem
escolhidos em
divididas por
classes
sexo e idade.

01.
02.
Mahogany HVP
Mahogany HVP

O pico das Agulh
as Negras, na
Serra da Mant
iqueira, o sexto
pico
mais alto do Brasi
l, dá o nome à
Exposição do Cava
lo Árabe de Rese
nde-RJ,
o Agulhas Negr
as Show do Cava
lo Árabe,
que este ano foi
realizado de 27
a 28 de
setembro pelo
17º ano consecut
ivo, agregado
a EXAPICOR, expo
sição agropecu
ária e
industrial do mun
icípio.
Resende é a penú
ltima chance do
ano para
os criadores class
ificarem seus anim
ais
para a Nacional.
Desta forma, os
animais,
com mais de 18
meses obrigados
a pontuar
para a Nacional,
são maioria no
julgamento.
Tivemos apenas
dois Juniores que
ganharam
compulsivame
nte seus Campeon
atos, o
Jr. Macho Xbos
s Di Pscore JM
(*Pscore x
*Magnums Jubil
e C por Magnum
Psyche) do
Haras JM, e a Jr.
Fêmea Gaia HPA
(HK Keav
Power x Galile
a El Ludjin por
Ludjin El Jama
do Haras Pano
al)
rama.
Os juízes bras
ileiros Antônio
Afonso
Archilla, Luiz
Eduardo Caio
e Iran
Jorge, fizeram
de quatro impo
rtados

THE ARABIAN HO
RSE SHOW

T

he pinnacle of
Agulhas Negras
in the
Serra da Mant
iqueira Mountain
s is the
sixth highest peak
in Brazil, and lends
its name to the
Agulhas Negras
Arabian
Horse Show in
Resende, Rio de
Janeiro. This
year, the 17th
consecutive show
took place
on September
27th and 28th,
in conjunction
with EXAPICOR
, the farming and
industrial
fair of the city.
The show in Rese
nde is the penu
ltimate chance
in the year for bree
ders to classify
their animals
for the Nationals.
Consequently, the
animals
over 18 months
old that need to
score for the
Nationals are the
vast majority in
the
show.
We have only two
Juniors who have
won
their Champions
hips, the Junior
Colt Xboss Di
Pscore JM (*Psc
ore out of *Mag
num
s Jubile C
by Magnum Psych
e) from the JM
Stables, and
the Junior Filly
Gaia HPA (HK Keav
Power out
of Galilea El Ludjin
by Ludjin El Jama
al) from the
Panorama Stabl
es.
The Brazilian judg
es, Antônio Afon
so
Archilla, Luiz Edua
rdo Caio and Iran
awarded four
Jorge,
imported hors
es the title of

As ARTEs dos anúncios devem ser entregues conforme as especificações:
1. Os arquivos enviados para veiculação deverão conter, obrigatoriamente, marca de corte
com sangria de 5mm;
2. Manter uma área de segurança de, no mínimo, 5mm da marca de corte para textos,
assinaturas, logotipos e partes importantes da imagem;
3. Todos os arquivos deverão ser entregues em CMYK com imagens em 300dpis nos formatos
.jpg (qualidade máxima) ou .pdf;
4. O limite máximo de carga de tinta (total ink) não poderá ultrapassar 320%;

os envolvidos!

UM SHOw DO CA
vALO ÁRABE
AGuLHA

Com o objetivo de dar ainda mais
destaque à beleza deste animal
e trazer ainda mais informações
sobre os mais diversos eventos que
envolvem o Cavalo Árabe pelo país,

teXto e fotos

HEc
Mars samurai
Hec
Mars Samurai

Agulhas Negras sh

ow Agulhas Negras show
02.
03.

os Campeões
e Reservados
Cavalos e égua
Exposição e de
s da
quatro brasileiro
s os Campeõe
Potro e Potranca
s
.

Champion and
Reserve Cham
pion Stallions
of the Show and
and Mares
then voted four
Brazilians as Cham
Colt and Mare
Campeão Nacio
O filho de Marw
.
pion
nal Cavalo Ouro,
an Al Shaqab,*M
*El Tino
atisse
Da vinci FM, *DA
FM,do
e aRanch
filhaode
Arabco-MG
Joia foram os Cam
The son of Marw
peões. *Gabriel
BFA por Eden C
an Al Shaqab, *Mat
e *RP Joharra
isse FM, and the
of Da Vinci FM, *DA
por wH Justice
os Reservados.
daughter
foram
Joia were the Cham
*Matisse que já
*Gabriel BFA by
pions.
foi Campeão Nacio
Cavalo Jovem
Eden C and *RP
nal
e Sênior, precisa
Joharra by WH
the Reserves. *Mat
agora de apen
Justice were
participação em
as uma
isse, who has alrea
exposição para
dy been National 01. Campeão Nacional Caval
Champion Youn
competir nova
na Nacional. Ele
TEXTOE FOTOS
o Ouro, *El Tino
g and Senior Stallio
mente
ROGéRIO SANTO
foi importado
EUA. 03. Camp
do Rancho Arabc
n, needs only one
S
participation in
dos EUA, pelo Hara
eão Nacional Cavalo
o-MG. 02. Camp
Stigmatas de Carlo
a
show
s
Bronze, *Band
eão Nacional Cavalo
to
be able to comp
s Menezes, e sua
it SRA do Haras
He was imported
Prata, *SW Abrax
ete in the Natio
mãe é a american
Carandá -SP.
Selket Promise
as de Marti Holdin
from
nals.
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the uS a by the
Kept filha do russo
a
gsárab e latin
Stigmatas Stabl
Carlos Menezes,
Furno Kamal nasc
naamer
AlemiCa
es
and
anha. Seu Rese
of
his dam is the Amer
ido
rvado *Gabriel
Kept daughter
ican Selket Prom
por um grupo
BFA
foi
of
impo
the
ise
Russian Furno Kam
rtado
de criadores reun
The Reserve, *Gab
al born in Germ
idos no Grabriel
ele é filho do Cam
any.
riel BFA was impo
Group,
peão Nacional
rted by a conso
of breeders, name
Americano Eden
por Enzo em Ange
rtium
d the Grabriel Grou
C
l Ize BFA, matr
p. He is the son
National American
iz que possui raíze
criação brasileira.
of the
Champion Eden
s na
Ela é filha de Nobl
C by Enzo out of
BFA, a dam who
e Prize, um filho
Noble Lord JP,
Angel Ize
can boast deep
criação do Hara
de
roots in Brazilian
She’s the daughter
s Serradinho, em
HCF criação do
breeding.
25
of Noble Prize, who
Djazira
Haras Capim Fino.
is a son of Noble
JP,
prod
*Gab
uct
Reservado Cam
riel, que já foi
of the Serradinho
Lord
peão Nacional
Stables, out of Djazir
Capim
Potro
Fino Stables. *Gab
, ganhou direito
disputar o Cam
a HCF of the
riel, having alrea
peonato Nacio
a
Reserve Champion
nal Cavalo Jove
dy been the Natio
m.
Colt, won the right
nal
to
Natio
comp
nal Young Stallio
ete in the
A Campeã égua
n Championship.
*DA Joia e a Rese
rvada Campeã
égua *RP Joha
rra foram expo
The Champion
stas pelo Hara
dos Pinheiros
Mare, *DA Joia,
s vila
, de Jaime Pinh
and the Reserve
Mare , *RP Joha
eiro. A american
Joia é filha de
Champion
rra , were exhib
a *DA
Campeões. Seu
ited
by the Vila dos
Pinheiros Stab
pai é o Reservad
Campeão Naci
les, owned by
o
onal American
Jaime Pinheiro.
*DA Joia is the
o Da vinci FM,
The American
mãe a Reservad
daughter of Cham
e sua
a Campeã Naci
pions. Her fathe
National American
onal American
DD Crown Jewe
r is the
Reserve Cham
a
l por Magnum
pion Da Vinci FM,
her dam is Ame
Psyche. A alem
Joharra é filha
and
rican Nationa Rese
ã RP
de wH Justice
rve Champion
Crown Jewel by
em Nevada v,
de FS Bengali
DD
Magnum Psyche.
uma filha
por Kubinec.
The German RP
is the daughter
Joharra
of WH Justice out
of Nevada V, a
of FS Bengali by
O Campeão Potro
daughter
Kubin
ec.
foi Dartagnan
UB, criação de
Umberto Boni
ni do Haras Céu
The Champion Colt
Estrelado, filho
Hexacampeão
do
was Dartagnan
Nacional American
uB, bred by umb
Bonini of the Céu
o DA valentino
em *Acappella
erto
Estrelado Stabl
MTC por Magn
es, and is the son
five-time Amer
um Psyche. Exist
certa tendência
of the
ican National Cham
e uma
para confundir
pion DA Valentino
*Acappella MTC
DA valentino e
vinci FM. Embora
out of
by Magnum Psych
Da
os dois sejam filhos
e. It would be quite
to mix up DA Valen
DA de DA valen
de versace, o
easy
tino and Da Vinci
tino é prefixo de
FM. Even though
of them are sons
Dolorosa Arab
haras que o criou
both
of Versace, the
ians,
. Já o Da de Da
‘DA’ of DA Valentino
acronym of Dolor
vinci FM, perte
nome Leonardo
is an
osa Arabians, the
nce ao
Da vinci, o qual
stables that bred
On the other hand
é referência ao
do garanhão. Da
him.
, the ‘Da’ of Da Vinci
nome
vinci FM foi criad
FM,
name
come
o pela Full Moo
Leonardo Da Vinci,
Arabians, que
s from the
n
traz o sufixo FM
who the stallion
Vinci FM was bred
no nome de seus
is named after.
Da
by Full Moon Arab
animais.
ians, from wher
the suffix FM in
e we get
the names of the
animals bred there
.

5. Textos e/ou ilustrações em preto (K), quando sobre imagens ou fundos coloridos, deverão
ser necessariamente aplicados com a função “overprint”.
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21 cm
INNOVANT EDITORA

Faça contato conosco!
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página dupla
e capa dupla

27,5 cm
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CE ONE
S STABLES RA
SPECIAL AFNA
HVP
Y
AN
MAHOG
MORE WINNER:

PELAS JOVENS AR
ABISTAS
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