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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.

Nosso grupo editorial atua em diferentes  
frentes deste mercado: revistas de banca e  
assinantes, revistas customizadas, coleções  
de fascículos, livros, álbuns de figurinhas...  
Ao longo destes 38 anos, produzimos para  
os mais diversificados segmentos.
 

Também estamos associados com as maiores editoras da 
europa, estados unidos e América Latina.

somos responsáveis pelo lançamento de centenas de 
coleções de fascículos. estes colecionáveis formam um 
capítulo a parte da nossa história. Trouxemos de volta para 
os consumidores brasileiros o prazer pela: música, história, 
entretenimento, natureza, esporte, modelismo e produtos 
infantis: vendemos mais de 150 milhões de exemplares. só de 
música foram mais de 25 milhões de fascículos com cD’s. 
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Sexo 70% masculino e 30% feminino
 
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%

público alvo

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 
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SPECIAL AFNAS STABLES RACE ONE  

MORE WINNER: MAHOGANY HVP

mais um vencedor mahogany hvPharas afnas
Prova esPecial

TExTO E FOTOS ricardo saliba

epois de já ter obtido boas classificações em 

outras corridas, MaHoGaNY HVP conquistou a sua 

merecidíssima primeira vitória em cidade Jardim, no 

dia 14 de junho de 2014. Filho de Power World JQ em Magnum 

rose, o belo tordilho foi conduzido por Jeane alves finalizando 

com o tempo de 1:37:45 e assim recebendo a premiação de 

r$ 4.500,00. Treinado por Eduardo Garcia, Mahogany mostrou 

toda a qualidade funcional da criação da agropecuária Vila dos 

Pinheiros, e com certeza será a primeira de muitas vitórias 

deste consagrado Haras. Em segundo lugar, Mars samurai 

HEc, também teve um ótimo desempenho. Entre as éguas, 

o destaque foi bMV Queen, que além da quarta colocação, 

conquistou a premiação extra doada para as fêmeas. No total 

foram distribuídos r$ 11.200,00. 

leopoldo coutinho representando o Haras aFNas, entregou o 

prêmio a claudio dos santos, representante do dia do Vila dos 

Pinheiros.

Parabéns a todos os envolvidos!

D
fter having already achieved good results in other 

races, MAHOGANY HVP won its first and well-deserved 

victory in Cidade Jardim on June 14, 2014. Son of Power 

World JQ out of Magnum Rose, the handsome grey was ridden 

by Jeane Alves and crossed the line with a time of 1:37:45 and 

as a result took home the R$4,500 pot. Trained by Eduardo 

Garcia, Mahogany showed all the quality that came out of the 

training at the Vila dos Pinheiros Ranch and it will undoubtedly 

be the first of many victories from this admirable stables. 

Mars Samurai HEC came in 2nd and produced an excellent 

performance. The spotlight amongst the mares turned to BMV 

Queen who, in addition to attaining 4th place, won the extra 

prize available for the females. Overall, R$11,200 in prize money 

was awarded.

Leopoldo Coutinho, on behalf of AFNAS Stables  

handed out the prize to Claudio dos Santos, representing  

Vila dos Pinheiros.

Congratulations to all involved!
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Agulhas Negras show Agulhas Negras show

O pico das Agulhas Negras, na Serra da Mantiqueira, o sexto pico mais alto do Brasil, dá o nome à Exposição do Cavalo Árabe de Resende-RJ, o Agulhas Negras Show do Cavalo Árabe, que este ano foi realizado de 27 a 28 de setembro pelo 17º ano consecutivo, agregado a EXAPICOR, exposição agropecuária e industrial do município.  

Resende é a penúltima chance do ano para os criadores classificarem seus animais 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 compulsivamente seus Campeonatos, o Jr. Macho Xboss Di Pscore JM (*Pscore x *Magnums Jubile C por Magnum Psyche) do Haras JM, e a Jr. Fêmea Gaia HPA (HK Keav Power x Galilea El Ludjin por Ludjin El Jamaal) do Haras Panorama.

Os juízes brasileiros Antônio Afonso Archilla, Luiz Eduardo Caio e Iran Jorge, fizeram de quatro importados 

he pinnacle of Agulhas Negras in the Serra da Mantiqueira Mountains 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 Resende is the penultimate chance in the year for breeders 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 Championships, the Junior Colt Xboss Di Pscore JM (*Pscore out of *Magnums Jubile C by Magnum Psyche) from the JM Stables, and the Junior Filly Gaia HPA (HK Keav Power out of Galilea El Ludjin by Ludjin El Jamaal) from the Panorama Stables.

The Brazilian judges, Antônio Afonso Archilla, Luiz Eduardo Caio and Iran Jorge, awarded four imported horses the title of 
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Agulhas 
UM SHOw DO CAvALO ÁRABEAGuLHAS NEGRAS: QuITE THE ARABIAN HORSE SHOW

TEXTOE FOTOS ROGéRIO SANTOS

Negras: Champion and Reserve Champion Stallions and Mares 
of the Show and then voted four Brazilians as Champion 
Colt and Mare. 

The son of Marwan Al Shaqab, *Matisse FM, and the daughter 
of Da Vinci FM, *DA Joia were the Champions.*Gabriel BFA by Eden C and *RP Joharra by WH Justice were 
the Reserves. *Matisse, who has already been National Champion Young and Senior Stallion, needs only one participation in a show to be able to compete in the Nationals. 

He was imported from the uS a by the Stigmatas Stables of 
Carlos Menezes, and his dam is the American Selket Promise 
Kept daughter of the Russian Furno Kamal born in Germany. 
The Reserve, *Gabriel BFA was imported by a consortium 
of breeders, named the Grabriel Group. He is the son of the 
National American Champion Eden C by Enzo out of Angel Ize 
BFA, a dam who can boast deep roots in Brazilian breeding. 
She’s the daughter of Noble Prize, who is a son of Noble Lord 
JP, product of the Serradinho Stables, out of Djazira HCF of the 
Capim Fino Stables. *Gabriel, having already been the National 
Reserve Champion Colt, won the right to compete in the National Young Stallion Championship.

The Champion Mare, *DA Joia, and the Reserve Champion 
Mare , *RP Joharra , were exhibited by the Vila dos Pinheiros Stables, owned by Jaime Pinheiro. The American 
*DA Joia is the daughter of Champions. Her father is the 
National American Reserve Champion Da Vinci FM, and 
her dam is American Nationa Reserve Champion DD Crown Jewel by Magnum Psyche. The German RP Joharra 
is the daughter of WH Justice out of Nevada V, a daughter 
of FS Bengali by Kubinec.

The Champion Colt was Dartagnan uB, bred by umberto Bonini of the Céu Estrelado Stables, and is the son of the five-time American National Champion DA Valentino out of 
*Acappella MTC by Magnum Psyche. It would be quite easy 
to mix up DA Valentino and Da Vinci FM. Even though both 
of them are sons of Versace, the ‘DA’ of DA Valentino is an acronym of Dolorosa Arabians, the stables that bred him. 
On the other hand, the ‘Da’ of Da Vinci FM, comes from the 
name Leonardo Da Vinci, who the stallion is named after. Da 
Vinci FM was bred by Full Moon Arabians, from where we get 
the suffix FM in the names of the animals bred there. 

os Campeões e Reservados Cavalos e éguas da Exposição e de quatro brasileiros os Campeões Potro e Potranca. 

O filho de Marwan Al Shaqab,*Matisse FM, e a filha de Da vinci FM, *DA Joia foram os Campeões. *Gabriel BFA por Eden C e *RP Joharra por wH Justice foram os Reservados. *Matisse que já foi Campeão Nacional Cavalo Jovem e Sênior, precisa agora de apenas uma participação em exposição para competir novamente na Nacional. Ele foi importado dos EUA, pelo Haras Stigmatas de Carlos Menezes, e sua mãe é a americana 
Selket Promise Kept filha do russo Furno Kamal nascido 
na Alemanha. Seu Reservado *Gabriel BFA foi importado 
por um grupo de criadores reunidos no Grabriel Group, 
ele é filho do Campeão Nacional Americano Eden C por Enzo em Angel Ize BFA, matriz que possui raízes na criação brasileira. Ela é filha de Noble Prize, um filho de 

Noble Lord JP, criação do Haras Serradinho, em Djazira 
HCF criação do Haras Capim Fino. *Gabriel, que já foi Reservado Campeão Nacional Potro, ganhou direito a disputar o Campeonato Nacional Cavalo Jovem.

A Campeã égua *DA Joia e a Reservada Campeã égua *RP Joharra foram expostas pelo Haras vila dos Pinheiros, de Jaime Pinheiro. A americana *DA Joia é filha de Campeões. Seu pai é o Reservado Campeão Nacional Americano Da vinci FM, e sua mãe a Reservada Campeã Nacional Americana DD Crown Jewel por Magnum Psyche. A alemã RP Joharra é filha de wH Justice em Nevada v, uma filha 
de FS Bengali por Kubinec.

O Campeão Potro foi Dartagnan UB, criação de Umberto Bonini do Haras Céu Estrelado, filho do Hexacampeão Nacional Americano DA valentino em  *Acappella MTC por Magnum Psyche. Existe uma certa tendência para confundir DA valentino e Da vinci FM. Embora os dois sejam filhos de versace, o DA de DA valentino é prefixo de Dolorosa Arabians, haras que o criou. Já o Da de Da vinci FM, pertence ao 
nome Leonardo Da vinci, o qual é referência ao nome 
do garanhão. Da vinci FM foi criado pela Full Moon Arabians, que traz o sufixo FM no nome de seus animais. 
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omemorando 50 anos de fundação de sua Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe os criadores brasileiros realizaram entre os dias 15 e 24 de Novembro uma Nacional com todos os ingredientes que fizeram da entidade uma das mais sólidas Associações da raça no mundo. Tendo o Halter como carro chefe foram realizadas provas de Enduro, Salto, Hipismo Rural (Cross e Rédeas), Performance, Trabalho (Team Penning e Ranch Sorting), Funcionais (3 Tambores e 6 Balizas), Corrida e um leilão que vendeu R$ 30 mil na média de 35 animais. O evento em sua 33ª edição 
reuniu mais de 300 expositores e 750 cavalos. Além dos Campeonatos de Halter, um dos pontos altos do show foi a 
homenagem que a atual diretoria da ABCCA, comandada por Fábio Amorosino, prestou a todos os ex-presidentes e 
respectivas diretorias que passaram pela entidade nestes 
50 anos de existência, com ênfase especial para o fundador 

C e primeiro presidente, Dr. Aloysio Faria, através de um vídeo produzido pela Breeder.

Os juízes, para escolherem os Campeões Nacionais Brasileiros 2014, vieram de alguns dos países mais importantes na criação da raça. Da Alemanha Sylvie Eberhardt, juíza internacional e Coordenadora de Juízes da ECAHO (European Conference of Arabian Horse Organization). Dos Estados Unidos, Doug Dahmen treinador e juiz do Campeonato Mundial de Paris  em 2009 e Steven Lieblang treinador e juiz do Campeonato do Mundo de Las Vegas também em 2009. Do Egito Ali Shaarawi, criador e juiz internacional dos quadros da ECAHO, e do Brasil Leonardo Pinheiro Machado em sua 3ª Nacional do Cavalo Árabe. Na pista 111 Cavalos Árabes a serem escolhidos em classes divididas por sexo e idade.

50

Campeão Nacional Cavalo Ouro,  *El Tino do Rancho Arabco-MG 

teXto e fotos rogério SantoS

01. Campeão Nacional Cavalo Ouro, *El Tino do Rancho Arabco-MG. 02. Campeão Nacional Cavalo Prata, *SW Abraxas de Marti Holdings-

EUA. 03. Campeão Nacional Cavalo Bronze, *Bandit SRA do Haras Carandá -SP.

01.

02.

02.

03.

tão cobiçada areia de Scottsdale conquistou também as apresentadoras brasileiras. Daniela Amaral, Lavínia Crispim e Raquel Sorvilo voaram para os Estados Unidos em busca de um sonho, participar da tão disputada categoria amadora da Scottsdale Arabian Horse Show.

Para os norte-americanos esta categoria é de grande importância e envolve apresentadores de todas as idades. Dos mais novos aos de mais idade, esta classe é a que mais recebe inscrições, chegando ao númerode 60 conjuntos! Os gritos e aplausos da torcida mostram o entusiasmo com os amadores, pois além de todo clima contagiante a premiação em dinheiro chama muita atenção. Com valores altos para os campeões, em torno de U$ 20 mil dólares, a categoria amadora movimenta um mercado próprio. Em busca de um momento neste show, as meninas do Brasil tiveram o apoio dos treinadores Dejair Silvestre e Sandro Pinha do Arabians International, os quais orientaram e acreditaram nas meninas confiando cavalos de seus clientes à elas. 

As três apresentaram na mesma classe, Scottsdale SignatureStallionChampionship Yearling Fillies ATH, com aproximadamente 60 conjuntos inscritos, Daniela Amaral apresentou ANASTASIAA NA de propriedade de Stillman Buzzell, Lavínia Crispim apresentou EVER IN LOVE NA de propriedade de Wade Hill, e Raquel Sorvilo apresentou CARESSABLE NA de propriedade de Silver Box Southwest LLC. Como na categoria haviam muitos inscritos teve que ser dividida em 3 subcategorias, em cada uma delas 10 foram classificadas para final que aconteceu no domingo, 22 de fevereiro, e para a felicidade das meninas, Daniela Amaral e Raquel Sorvilo seguiram para final. No domingo, com cerca de duas horas de prova, e 30 potras classificadas, veio a coroação, Daniela Amaral e Raquel Sorvilo foram Top 10. 

Daniela em nona colocada e Raquel em quinta colocada! Coincidência 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 arabista brasileira!

TEXTO DANIELA AMARALFOTOS RENATO SORVILO

SCOTTSDALEPELAS JOVENS ARABISTAS

A
ABCCA jovem
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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, 

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

Faça contato conosco!

innovant
tel: (21) 2491-3747 

interestadual
INTERESTADUAL 2015: O RETORNO

TEXTO E FOTOS ROGÉRIO SANTOS

Campeão Cavalo, 
Bellagio HVP do Haras 
Vila dos Pinheiros-SP 
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