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No dia 14 de dezembro de 2018, foi realizada a prova prática, relativa à 4ª, fase 

de seleção para novos jurados da raça Mangalarga. As atividades foram 

realizadas no Haras Dino, no município de Quadra, SP. 

Participaram dessa etapa, 16 dos 17 candidatos aprovados nas três primeiras 

fases. Os mesmos foram separados por ordem alfabética em dois grupos de 8 

participantes cada. Pela manhã, o grupo 1 ficou na morfologia e o grupo 2 no 

andamento e à tarde os grupos se inverteram. No andamento as avaliações 

ficaram sob a responsabilidade do jurado José Rodolfo Brandi e na morfologia a 

responsável foi a coordenadora do Colégio de Jurados Maria Aracy Tavares de 

Oliva. Ambos foram acompanhados e auxiliados pelos membros do Conselho 

Deliberativo Técnico João Pacheco Galvão de França Filho, Roque Carlos 

Nogueira (Mamão) e Geraldo Santos Campos Neto. A coordenação dos 

trabalhos ficou a cargo Superintendente do SRG e membro do CDT Jayme 

Ignácio Rehder Garcia (não estando presente no dia por motivos de força maior, 

mas realizando acompanhamento constante à distância além do planejamento 

prévio),do Presidente do Colégio de Jurados Marcos Sampaio de Almeida Prado 

(também componente do CDT) e do Diretor Adjunto Técnico da ABCCRM 

Alessandro Moreira Procópio com auxílio do funcionário da ABCCRM Francisco 

Bezerra.  

Com a apresentação de animais cedidos pelos Haras Dino, HIC e F1, os 

candidatos a jurados foram orientados a fazer as avaliações dos itens previstos 

no regulamento de eventos tendo como base o Padrão Racial da raça 

Mangalarga, conforme planilhas em anexo. Nesta fase o que se objetivou, foi 

avaliar a capacidade de visualização e avaliação das virtudes e defeitos de cada 

um dos itens preconizados no Padrão da Raça Mangalarga. Posteriormente os 

candidatos tiveram que fazer análise comparativa dos animais e ponderar cada 

item avaliado para classifica-los de acordo com o regulamento de eventos. Por 

último fizeram as justificativas de suas classificações aos avaliadores. Na fase 

de andamento os jurados tiveram que montar os animais quando foi efetuada a 

avaliação da equitação. 

Os avaliadores aplicaram notas de 0 a 5 para os itens avaliados, baseando-se 

nas orientações apresentadas nas planilhas.  

Para apuração foram observadas as notas separadamente de Andamento e de 

Morfologia e posteriormente calculada a média geral. Em reunião realizada com 

a participação dos avaliadores, membros do CDT presentes e coordenadores do 

processo que acompanharam o processo, os resultados foram imediatamente 

discutidos e referendados.  

Foram aprovados os candidatos que obtiveram média geral acima de 75% dos 

pontos e pelo menos 70% de desempenho em cada um dos dois quesitos 

avaliados. A seguir está a relação dos candidatos aprovados. 
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Relação em ordem alfabética dos candidatos aprovados na 4ª. Fase do processo 

de seleção de novos jurados da raça Mangalarga 2018.  

AGNALDO DE ANDRADE 

CLAUDIA IÓRIO BUDWEG 

HOSANA OLIVEIRA SILVA 

JOÃO MIGUEL DA SILVA GIURNI 

PEDRO HENRIQUE BUENO DE CAMARGO 

 

 

 

 

____________________________                    _______________________ 

Marcos Sampaio de Almeida Prado                  Jayme Ignácio Rehder Garcia  

 

 

_________________________                          _______________________ 

Maria Aracy Tavares de Oliva                             Alessandro Moreira Procópio 

 

 

 

São Paulo, 17 de dezembro de 2018 


