
Circular 03 / 2019 

São Paulo, 18 de Julho de 2019. 

41ª Exposição Nacional da Raça Mangalarga 

Período de 11 a 22 de setembro de 2019 

Parque de Exposições José Ruy de Lima Azevedo – São João da Boa Vista / SP 

Prezado Mangalarguista, 

A 41ª Exposição Nacional está chegando e a cidade de São João da Boa Vista / SP foi contemplada mais 
uma vez para receber e sediar o nosso maior evento, nas dependências do Parque de Exposições José 
Ruy de Lima Azevedo, o qual, dentre outras facilidades e atrativos turísticos, é uma região tradicional na 
criação do Cavalo Mangalarga e conta com infraestrutura para receber eventos agropecuários, garantindo 
assim a segurança e o conforto dos animais e do público presente. 

Gostaríamos de chamar a sua atenção para alguns itens importantes, que seguem abaixo: 

1) Para melhor atender aos expositores, facilitar o manejo e evitar acidentes com os animais, o critério para 
distribuição das baias para a 41ª Exposição Nacional Mangalarga será: 

a) Baias de alvenaria (100 baias) estarão sendo priorizadas aos garanhões. Caso o número de inscrições 
de garanhões seja superior ao número de baias disponíveis, a distribuição das mesmas será pela ordem 
de recebimento das inscrições na ABCCRMangalarga. Caso as inscrições de garanhões sejam 
inferiores ao número disponibilizado, as baias de alvenaria restantes serão priorizadas aos potros a partir 
de 18 meses de idade respectivamente pela ordem das categorias subsequentes e obedecendo a 
ordem do recebimento das inscrições na ABCCRMangalarga. 

b) Baias pré-moldadas serão distribuídas obedecendo a ordem de recebimento das inscrições na 
ABCCRMangalarga, por criador e agrupadas pelo número de animais inscritos. 

c) Para evitar transtornos e facilitar o manejo na distribuição das baias, os Centros de Treinamento e ou 
expositores da mesma região que necessitarem que as baias sejam agrupadas, deverão informar e 
solicitar esta condição no ato das inscrições impreterivelmente. 

2) Os campeonatos Geral e Pelagem (com o número Igual ou superior a 30 animais) serão julgados 
intercalados e pelos mesmos jurados. Os expositores que tiverem mais de um animal deverão ter 
apresentadores e tratadores em número suficiente para que o julgamento não seja interrompido. 

3) Datas importantes: 

Entrada dos animais – 07/09/2019 a 11/09/2019 das 07h00 às 18h00 

Encerramentos das Inscrições – 30/08/2019 às 17h30. 

Data Base – 11/09/2019. 

4) Valores das inscrições: 

De 18/07/2019 a 02/08/2019 –R$ 890,00 por animal (Geral e ou Pelagem). 

De 03/08/2019 a 16/08/2019 –R$ 990,00 por animal (Geral e ou Pelagem). 

De 17/08/2019 a 30/08/2019 –R$ 1.100,00 por animal (Geral e ou Pelagem). 

As inscrições deverão vir obrigatoriamente acompanhadas da cópia do registro dos animais 
e do comprovante do depósito para o pagamento das mesmas (encaminhamento via e-mail 
francisco.bezerra@abccrm.com.br / lucas.diniz@abccrm.com.br). 
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Informamos aos associados que HÀ necessidade do animal ter participado de 02 (duas) exposições 
(REGULARES) da raça Mangalarga para poder inscrever animais na 41ª Exposição Nacional 
Mangalarga.  

5) Exigências Sanitárias do parque de exposições 

GTA – Guia de Trânsito Animal. 

AIE – Exame negativo para Anemia Infecciosa Equina dentro do prazo de validade. 

MORMO – Exame negativo para o Mormo dentro do prazo de validade. 

Atestados: Atestado Sanitário da propriedade que não houve influenza equina nos últimos 30 dias. 

                    Atestado Negativo para a raiva nas regiões endêmicas. 

Verifiquem se os laboratórios que realizarão os exames e atestado estão devidamente credenciados 
e cadastrados junto ao EDA para evitar problemas e transtornos futuros. 

Os animais inscritos nos leilões da 41ª Exposição Nacional Mangalarga deverão vir 
acompanhados por uma GTA SEPARADA e EXCLUSIVA para os animais de leilões por determinação 
do EDA – São João da Boa Vista / SP. 

6) Informamos que será realizado exame de antidoping nos animais que participarão da 41ª Exposição 
Nacional Mangalarga (Campeonatos: Geral e Pelagem). 

Aconselhamos os expositores e também os profissionais que fiquem atentos aos medicamentos e 
substâncias prescritas aos animais que participarão da 41ª Exposição Nacional Mangalarga para o fato das 
substâncias proibidas conforme Anexo III – Antidoping do Regulamento de Exposições da Raça 
Mangalarga. Para verificar o regulamento clique aqui 

O Regulamento de Exposições da Raça Mangalarga está disponível no site 
www.cavalomangalarga.com.br ou na ABCCRMangalarga: 11 3677 9866 Francisco / Lucas. 

7) Informamos que será realizado exame do ferrageamento dos animais que participarão da 41ª Exposição 
Nacional Mangalarga (Campeonatos: Geral e Pelagem). 

A ABCCRMangalarga contratou um especialista para a realização do exame do ferrageamento de todos 
os animais que participarão da 41ª Exposição Nacional Mangalarga na chegada dos animais (para 
orientação e dirimir dúvidas) e também no paddock da pista de julgamento. Os animais que estiverem em 
desacordo com o Regulamento, com qualquer artifício que altere a performance do animal e ou com 
ferraduras corretivas NÃO PODERÃO entrar em pista para o julgamento. O Regulamento sobre 
ferrageamento está disponível no site www.cavalomangalarga.com.br ou na ABCCRMangalarga: 
telefone 11 3677 9866 Francisco / Lucas. 

8) Informamos que será realizada a conferência das resenhas e também exame na arcada dentária 
(conferência da idade) dos animais que participarão da 41ª Exposição Nacional Mangalarga 
(Campeonatos: Geral e Pelagem). 

A ABCCRMangalarga contratou um técnico de registro para a conferência das resenhas e um especialista 
para a realização do exame da mesa dentária de todos os animais que participarão da 41ª Exposição 
Nacional Mangalarga na chegada dos animais. Os animais que estiverem em desacordo com os 
Regulamentos e ou com a idade da documentação do Serviço de Registro Genealógico NÃO PODERÃO 
participar do julgamento. 

9) Informamos que não teremos limite de inscrições de animais por expositores, porém somente 
os 12 animais mais pontuados somarão pontos para o ranking de expositores para a 41ª 
Exposição Nacional Mangalarga, inclusive para os Campeonatos de Pelagem. 

10) Desfile dos Haras – convidamos a todos os expositores a participarem do desfile das bandeiras durante 
a abertura oficial da 41ª Exposição Nacional da Raça Mangalarga na pista central de julgamento. 

Os expositores que já adquiriram a bandeira nas Nacionais passadas poderão participar do desfile, desde 
que tragam as mesmas para o desfile. O expositor poderá solicitar a bandeira direto na ABCCRMangalarga 
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e deverão efetuar o pagamento juntamente com o pagamento das inscrições dos seus animais, cujo valor 
será de: Uma face: R$500,00 / Dupla face: R$600,00. 

Informamos que a participação do desfile deverá ser somente com bandeira, uniforme e ou tralha 
dos respectivos haras devidamente inscritos, ficando terminantemente proibido o desfile 
com qualquer outro acessório que não seja de identificação do haras, podendo a organização 
impedir a participação de bandeiras, uniformes, acessórios e ou tralhas que julgar fora do contexto 
do desfile. 

O expositor é o responsável por enviar à ABCCRMangalarga até a data de 16/08/2019 
impreterivelmente o layout e a logomarca do seu haras. 

11) O local para o estacionamento dos caminhões e será dentro do recinto e próximo às baias em 
local apropriado (que será cobrado), não podendo os mesmos estacionar fora do local determinado.  

12) A utilização das pistas para o treinamento dos animais será permitida até às 19h00 impreterivelmente.  

13) Sistemática de Julgamento: 
A Sistemática de Julgamento da 41ª Exposição Nacional da Raça Mangalarga será divulgada nas 
próximas circulares. 

14) Jurados: 

A Diretoria Executiva divulgará nas próximas circulares o nome dos Jurados que atuarão 
na 41ª Exposição Nacional Mangalarga. 

15) Provas: 

a) Funcionais: Categorias: Aberta e Concurso Cavalo Funcional. 

b) Andamento: Categorias: Mini Mirim, Mirim, Juvenil, Feminina e Patrão. 

              c) Premiação: A ser divulgada. 

Solicitamos a colaboração dos participantes das provas funcionais para que efetuem as inscrições com 
antecedência, permitindo-nos estarmos preparados para organizar, programar e melhor atender aos 
senhores competidores. 

Os competidores que necessitarem de baia para seus animais da prova funcional, assim como os criadores 
que tiverem esta necessidade deverão solicitar por escrito para à ABCCRMangalarga no ato da 
inscrição até 30/08/2019 impreterivelmente. O custo será de R$ 250,00 por baia.  

Os animais que participarão somente das Provas Funcionais poderão entrar no recinto após o dia 
11/09/2019, desde que cumpram o horário de recebimento determinado pela organização (até as 8h da 
data da prova). 

16) Indumentária Mangalarga – informamos que como aconteceu na Nacional passada, o uniforme oficial 
da raça será obrigatório. A ABCCRMangalarga estará fornecendo alguns itens do uniforme que deverão 
ser utilizados durante a 41ª Exposição Nacional Mangalarga no ano de 2019. 

A organização distribuirá aos participantes da 41ª Exposição Nacional Mangalarga o uniforme que 
deverá ser utilizado durante os julgamentos (Exposição, Provas, etc...). 

Este uniforme, com a logomarca dos patrocinadores, é de uso obrigatório e o não cumprimento 
desta norma implicará na desclassificação do animal e do apresentador.  

Uniforme obrigatório: 

1) Julgamento das categorias (para todos os apresentadores com animais inscritos): 

a) Boné – será fornecido pela ABCCRMangalarga 

b) Camiseta Polo – será fornecida pela ABCCRMangalarga  



c) Calça caqui / jeans – deverá ser providenciada pelo apresentador. 

 2) Julgamento dos campeonatos e grandes campeonatos (para os apresentadores que 
classificarem animais para os campeonatos acima mencionados): 

a) Chapéu Mangalarga – deverá ser providenciado pelo apresentador 

b) Calça caqui – deverá ser providenciada pelo apresentador 

c) Camisa social jeans oficial – deverá ser providenciada pelo apresentador  

d) Cinto marrom – deverá ser providenciado pelo apresentador  

e) Fivela Mangalarga – deverá ser providenciada pelo apresentador 

f) Bota ou perneira marrom – deverá ser providenciada pelo apresentador 

Importante: Caso o expositor queira adquirir os itens do uniforme obrigatório citados acima, o mesmo 
deverá solicitar e informar o tamanho impreterivelmente no ato das inscrições dos animais até a data de 
30/08/2019 para que a ABCCRMangalarga faça os pedidos. 

17) A 41ª Exposição Nacional Mangalarga manterá as inovações implantadas nas edições anteriores e 
programará outras novas, que seguem: 

1) Resultados – com o objetivo de facilitar o acompanhamento do julgamento pelo público 
presente, estarão disponíveis vários televisores no recinto de julgamento, permitindo a visualização do 
julgamento de cada etapa da exposição. Os jurados terão em mãos um aparelho do tipo palm wireless que 
transmitirá em tempo real a classificação que cada árbitro anotou em sua súmula eletrônica. Assim cada 
etapa do julgamento e também a classificação de cada fase será divulgada nos televisores facilitando o 
acompanhamento dos trabalhos de pista. 

2) Transmissão ao vivo dos Julgamentos – a partir do primeiro dia de julgamento estaremos 
transmitindo os julgamentos ao vivo através da internet em nosso site www.cavalomangalarga.com.br . 

3) Faixas de Pista – os criadores poderão divulgar o seu haras dentro da pista de julgamento ao 
custo de R$ 700,00 para associados e R$ 1000,00 para não associados por faixa. As faixas serão 
confeccionadas pela ABCCRMangalarga conforme o padrão das demais faixas de pista, porém o criador 
é o responsável por enviar à ABCCRMangalarga até a data de 30/08/2019 o layout e a logomarca do 
seu haras para confecção das faixas de pista em PDF 300dpi. 

Os interessados deverão entrar em contato com a organização e solicitar o seu espaço na 
ABCCRMangalarga: telefone 11 3677 9866. 

18) A Norma de Conduta e Disciplina para Expositores e Apresentadores da Raça Mangalarga, o 
Regulamento Geral das Exposições Oficiais 2019 e o Regulamento da Prova de Maneabilidade da 
Raça Mangalarga 2019 (Campeonato Concurso Cavalo Funcional) estão disponíveis no site 
www.cavalomangalarga.com.br ou na ABCCRMangalarga: telefone 11 3677 9866 / Francisco. 

19) Circular nº 06 /2010 – Importante  

Conforme circular n.º 04/2010, de 10 de maio de 2010, é de conhecimento de todos que, por determinação 
do Conselho Superior de Administração, em reunião realizada em 16/12/2008, a Associação vem 
solicitando o auxílio dos Associados para regularização da sua condição junto à ABCCRM, bem como dos 
respectivos plantéis. 

Desde então, inúmeros Associados já regularizaram suas pendências. No entanto, ainda existem alguns 
casos aguardando providência por parte dos interessados. 

Diante da proximidade da Exposição Nacional, que será realizada nesse ano entre os dias 11 a 22 de 
setembro de 2019, gostaríamos de lembrar a todos a necessidade de acertarem suas pendências, pois 
conforme já informado, por deliberação da Diretoria da entidade em reunião realizada em 15/04/2010, ficou 
decidido, por unanimidade, que não será admitida a participação de expositores ou animais que possuam 
qualquer pendência junto a ABCCRM, sejam elas de natureza financeira, administrativa ou judicial.   
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Portanto, é importante que todos se apressem em adotar as providências necessárias para regularização 
de sua condição de associado ou mesmo de animais que estejam registrados em nome de espólios, 
associados falecidos, terceiros ou que seja objeto de demandas judiciais.  

20) Para atender aos associados com comodidade, tarifa especial e proporcionar a confraternização entre 
os Mangalarguistas o hotel oficial da 41ª Exposição Nacional será o Hotel Giordano Mantiqueira, que 
segue abaixo: 

HOTEL GIORDANO MANTIQUEIRA 

Rua João Cassiano Neto, 110 – Jardim Santarém 

São João da Boa Vista / SP 

19 3633 45 46 

e-mail: fabioggiordano@gmail.com  

site: www.giordanomantiqueira.com.br  

 Observação: No ato da reserva os expositores devem se identificar como participantes da 41ª 
Exposição Nacional Mangalarga para poder usufruir da tarifa especial. 

Estamos preparando uma grande Nacional e contamos com a sua participação e a presença dos seus 
familiares e amigos. 

 Comissão da Nacional 

Consultem o site oficial da Mangalarga www.cavalomangalarga.com.br ou entrem em contato com a 
ABCCRMangalarga no telefone 11 3677 9866 para ficarem atualizados sobre os nossos eventos. 

A Ficha de Inscrição estará disponível em breve no site da ABCCRM! 
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