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Relatório das atividades 2015-2016 

RAZÃO SOCIAL 
ABHIR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAVALEIROS DE HIPISMO RURAL 

 

DADOS 
 

Rua 13, 851 – Centro 

Rio Claro/SP – CEP 13500-161 

Fone 0xx19-3523.6700 – Fax 0xx19-3523.6700 

CNPJ: 52.167.889/0001-08 

I.E.: Isento 

DATA DA FUNDAÇÃO 
22 de Fevereiro de 1983 

 

Diretoria 2015- 2016 

Presidente:  

2015/2016 - Regina Aparecida Fernandes Gândara – CIC 028.069.208-09 

1º. Vice-presidente: 

2015 - Bo Staffan Sigfrid Martendal 

2016 – Jesper Martendal 

2º. Vice-presidente: 

2015 – Luiz Fernando Franco da Silveira 

2016 – Wagner Losano 

1º. Tesoureiro 

2015/2016 - Dalva Maria Rensi Sabino Panhozzi 

2º. Tesoureiro 

2015 – Antonio Marcos Rizzardo 

2016 – Luiz Fernando Franco da Silveira 

1º. Secretário 

2015/2016 - Cirley do Socorro Hoth 

2º. Secretário 

2015 – Renato Brandolise Vidotto 

 2016 – Andre Luiz Coan 

 

Mandato de: 01/01/2015 a 31/12 /2016 
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A ABHIR 
É uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1982 por um grupo de amigos, que foi criada com 
intuito de fomentar, fortalecer e divulgar a modalidade Hipismo Rural e os esportes equestres de 
maneira geral. 
Atualmente a associação atende aos atletas das modalidades: Concurso Completo de Equitação 
(Modalidade Olímpica), Adestramento, Hipismo Rural e Top Rider, Salto e Salto e Escola Especial. 
 
Visão 
Contribuir diretamente para o crescimento do esporte hípico no Brasil, formando cada vez mais 
cavaleiros aptos a conquistar os lugares mais altos do pódio e que assim possam também 
representar o Brasil em competições internacionais. 
 
Missão 
Promover competições hípicas de alta qualidade, incentivando jovens a prática do hipismo a fim de 
que possam desenvolver valores a serem aplicados no esporte e na vida. 
 
Finalidade estatutária 
 
Artigo 02 – A ABHIR não tomará parte em manifestações de caráter político, religioso ou racial e 
nem cederá quaisquer de suas dependências para fins estranhos aos objetivos sociais. 
 

Artigo 03 – São fins específicos da ABHIR: 

a) Reunir todos os cavaleiros que pratiquem o hipismo rural, regulamentando, organizando, 
cultivando e aprimorando o mesmo: 

b) Incentivar seus integrantes na prática correta da equitação; 
c) Reunir, sistematizar e intercambiar experiências obtidas no esporte equestre, preencher 

lacunas, fazer recomendações e sugerir a introdução de inovações; 
d) Salvaguardar os interesses de seus filiados diante de organizações, sociedades e autoridades 

que organizem provas equestres; 
e) Contratar patrocinadores para os eventos que venha a organizar; 
f) Filiar–se a associações que tenham por objetivo encorajar e desenvolver o esporte hípico, 

com base em decisão tomada em Assembleia Geral; 
g) Organizar eventos equestres; 
h) Manter registros de suas modalidades esportivas nos órgãos competentes da administração 

pública;  
i) Participar, como entidade equestre, de outros esportes hípicos; 
j) Reunir, sob sua associação, todos os praticantes do hipismo rural, em todo o território 

nacional. 
 
Regional 
 
No ano de 2015, a associação contava com a Regional Oeste, cujo responsável era o Sr. José Eduardo Amaral. 
Esta regional envolvia cidades próximas à região de São Roque, tais como: Vargem Grande Paulista, Ibiúna, 
Cotia, Sorocaba e São Paulo. Em 2016 as atividades da Regional Oeste encerraram-se, e o principal motivo 
apontado pela sua diretoria foi em função das muitas provas de hipismo já existentes naquela região. Com a 
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Regional Oeste, a ABHIR captou um receita de R$ 7.800,00 em anuidades em 2015. Em 2016, o Sr. Raimundo 
Nonato de Souza Noronha procurou a associação com interesse em reabrir a Regional Vale do Tiete onde 
pretendia abranger as cidades de Indaiatuba, Itu, Salto, Sorocaba, Itapetininga, Porto Feliz, Tatuí, Salto de 
Pirapora, Itapetininga, Boituva entre outras. Ficou combinado que 50% da anuidade recebida por esta nova 
regional seriam encaminhados para ABHIR e os outros 50% ficariam com a regional. A Vale do Tietê, realizou 
5 etapas e 1 prova promocional e  teve um recebimento de R$11.280,0, entre receita de anuidades e o valor 
da diferença de não sócios em 2016. 
 
Público alvo 
 
O público alvo ABHIR foram atletas de várias cidades do interior paulista, tais como Ribeirão Preto, 
Jaboticabal, Araraquara, Pirassununga, Limeira, Arthur Nogueira, Araras, Rio Claro, Tietê, Tatuí, Cerquilho, 
Campinas, São Roque, Indaiatuba, São Paulo, entre outras. O público circulante estimado presente aos 
eventos são de 800 à 1500 pessoas.  
 
Recursos Humanos 
 
Contamos com 2 (duas) funcionárias CLT, Mirla Bezerra Neves, Analista de comunicação e Marketing e Maria 
Mazzarello Ferreira Martins, auxiliar administrativa. Ambas cumprem o horário das 7:30h as 11:30h e das 
13:00h as 17:30.  
Nas provas, contamos com uma equipe técnica composta por: locutor e presidente do júri, course design, 
ferrador, membro do júri, cronometrista, técnico de som, auxiliar de montagem, padoqueiro, secretaria, 
auxiliar de secretaria. 
 
Recursos Físicos 
 
Por necessidade de melhor adequar nossas instalações, no final de 2015, mudamos a sede ABHIR para Rua 
13, 851 Bairro Boa Morte, onde a entidade ficou melhor instalada. Conseguimos uma redução no aluguel 
para R$1.100,00 e ao final de um ano de contrato, conseguimos negociar um pequeno reajuste, ficando o 
aluguel em R$1140,00.  
 
Reuniões de diretoria 
 
As reuniões de diretoria foram realizadas todas as primeiras segundas-feiras do mês e pudemos sempre 
contar com uma grande participação dos diretores, mesmo alguns de outras cidades. Todas as atas de 
reuniões estão disponibilizadas no site da ABHIR. 
 
Recursos financeiros 
 
A associação não consegue sobreviver somente com as taxas de inscrição e anuidades. 
 

Receitas 2015 2016 

Salto R$ 102.721,31 R$  81.951,54 

Rural R$ 18.766,07 R$  15.163,81  
CCE  R$ 4.892,33    R$    6.722,43 

Anuidades                              R$ 58.070,50                                      R$  54.821,00 

Patrocínios R$ 56.705,80 R$  63.530,00 

Total R$  241.155,91 R$ 222.188,78 
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Gastos referentes a 2015 e 2016 
 

Despesas 2015 2016 

Luz /Água R$ 1.929,54  R$ 1.490,36 

Manutenção geral R$ 9.917,21 R$ 5.671,94 

Seguros R$ 911,31 R$ 3.654,54 

Despesas com veículos R$ 2.514,97 R$ 3.720,38 

Combustível e Lubrificantes R$ 2.717,45 R$ 3.386,85 

Impressos/Mat.expediente/escrit. R$ 6.708,62 R$ 2.591,94 

Telefone R$ 5.081,58 R$ 5.079,56 

Escritório Contabilidade R$ 8.940,00  R$ 8.940,00 

Locação imóvel R$ 8.537,00 R$ 12.940,00 

Festa de encerramento R$34.000,00 R$ 40.000,00 

Pedágios R$ 1.600,04 R$ 1.241,49 

Fretes e carretos R$ 1.996,31 R$ 4.521,78 

Salários R$ 38.599,60 R$ 45.662,68 

INSS R$ 13.885,39 R$ 14.477,56 

FGTS R$ 5.725,20 R$ 3.889,91 

Plano de Saúde R$ 2.233,42 R$ 2.818,50 

Projeto Lei Federal e Estadual - R$ 4.000,00 

Informática R$ 8.345,23 R$ 11.194,63 

Total 153.642,87 R$ 175.345,12  

 
Parcerias 
 
Nossos parceiros nos ajudam muito: 
 

 Em 2015 pudemos contar com a colaboração da: Hipismo Store, Guabi, ABCCA, JOG, Vetnil, Instituto 
Rico Viver, Bom Sabor, Botupharma, Carmelo Fior, KR Saude, Pissinatti Vidros, Starworld além da 
contribuição das hípicas Clube de Cavaleiros Prof. Vitorino Machado de Rio Claro, Hípica Vidotto de 
Tiete, Hipica Vitorelli de Botucatu e o Centro Comunidade Rural de Mogi Mirim. 

 Em 2016 pudemos contar com a colaboração de: Hipismo Store, Guabi, ABCCA, Vetnil, Botupharma, 
Carmelo Fior, KR Saude, Pissinatti Vidros, Indusparquet, Inovatyon, Vencofarma, Solucard, Bar do 
Juca, Pecini Imobiliária, Querência Gaúcha, MCM Mineradora. 

 
Resultados do ano 
 
A Associação trabalha com 3 modalidades de provas: Salto, Hipismo Rural (Rédeas e Duplas) e CCE. 
 
Em 2015 os números foram os seguintes:  
 

Modalidade Nr. etapas Nr.inscrições 

CCE 9 512 

GP de CCE 1 75 

Salto 11 2.559 

GP Salto 1 108 

Hipismo Rural 8 710 

GP de  Hipismo Rural 1 57 
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Rédeas e Duplas 7 337 

GP Rédeas e Duplas 1 25+72=97 

 
Em 2016 os números foram os seguintes:  
 

Modalidade Nr. etapas Nr.inscrições 

CCE 9 364 

GP de CCE 1 45 

Salto 11 2.124 

GP Salto 1 55 

Hipismo Rural 8 774 

GP de  Hipismo Rural 1 46 

Top Riders 7 267 

Top Riders 1 29 

 
 
Ações desenvolvidas 
 

 Minuto ABHIR, em 2015, por algumas etapas, os atletas foram convidados a criarem um vídeo 
mostrando o que é uma prova ABHIR e o melhor vídeo recebia como premio o valor de uma 
inscrição, conseguimos fazer vídeos de 5 provas. 

 Regulamento ABHIR, nos dois anos desta diretoria, antes do inicio das provas, o regulamento da 
ABHIR foi revisto e alterado de acordo com a necessidade, sendo criado a categoria máster, máster 
flex e cavalos em treinamento. 

 Projeto de Hipismo Rural – Lei Federal – em 2016, recebemos uma diligência do Ministério de 
Esportes, logo depois das Olímpiadas e demos continuidade ao projeto e devido ao curto tempo que 
tínhamos para a devolutiva, contratamos a senhora Sabrina de Lima Vitório para ajudar na 
solicitação feita a este projeto que deu entrada em 29/08/16.   

 Projeto Copa ABHIR de Escola Especial – Lei Estadual – Em 2016, aproveitando o trabalho com a 
senhora Sabrina de Lima Vitório, abrimos uma nova frente, Copa ABHIR de Escola Especial. 

 Desconto para atletas de base – com o intuito de favorecer a entrada de novos atletas no hipismo e 
favorecer uma experiência que possa ser uma porta de entrada a este esporte, concedemos um 
desconto de 50% a todos os atletas das categorias de base, que participaram das provas da ABHIR 
pela primeira vez. 

 Troféu transitório – nos dois anos desta diretoria, foi mantido o troféu transitório de Hipismo Rural 
ao cavaleiro/amazona da categoria maior do Hipismo Rural, a Força Livre, que fica transitório com  o 
campeão de cada etapa e que ficava em definido com o campeão desta categoria ao final do 
campeonato. 

 Rural Completo – depois de muitos anos, retomamos a prova de Hipismo Rural completa, em 2015, 
contando com a ajuda de 4 hípicas nos custos da prova e em 2016, contamos com 2 patrocinadores . 

 Arte no caminhão da ABHIR – nos dois anos desta diretoria, homenageamos nossos atletas com um 
local de destaque no caminhão da ABHIR. 

 Hasteamento da bandeira – em todas as provas realizadas, o hasteamento das bandeiras e o Hino 
Nacional tornou-se obrigatório. 

 Atleta com 100% participação – nos dois anos desta diretoria, sorteamos em nossa festa de 
encerramento do ano Hípico, sorteamos R$3.000,00 em 2015 e R$3.500,00 em vales compras do 
nosso parceiro Hipismo Store entre os atletas com 100% de participação nas provas. 

 Copa Mangalarga de Salto em Jaú – 2015 e 2016 
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 Nacional do Cavalo Árabe – devido a parceria de muitos anos com a ABCCA levamos nossa última 
Etapa do Campeonato Abhir de Salto de 2015 e de 2016 para junto da Nacional do Cavalo Árabe que 
vem sendo realizada no Helvétia Rider Center – Indaiatuba - SP. Dentro desse evento, nossos 
cavaleiros também participam das provas funcionais do cavalo árabe, com expressivos resultados e 
com boas premiações pagas pela Abcca, isso nas modalidades: Copa Nacional do Cavalo Árabe de 
Salto,  6 Baliza, 3 Tambores,  Copa Rédeas Espelhadas e Cross Country. 

 
Formação profissional  
 
Através de uma parceria com a Universidade do Cavalo, em 2016, foi possível realizar o I Congresso Técnico 
ABHIR de Instrutores de Equitação com o título “Os desafios da formação e capacitação profissional no 

segmento do Cavalo” e que serviu para lançamento do Programa de Certificação de Instrutores de 

Equitação ABHIR que teve seu 1º. Módulo realizado em outubro de 2016 e a proposta de continuidade de 
mais dois módulos para o ano de 2017. A Abhir acredita que investindo na capacitação de instrutores dentro 
das suas modalidades, está fomentando o esporte com qualidade técnica e cuidando da segurança dos 
cavaleiros e do bem estar dos animais. 
 
Prestação de serviço social 
Cada vez mais empresas baseiam suas contratações por aptidões subjetivas, buscando um olhar para outras 
“inteligências”, para a capacidade de se comprometer, de oferecer seu trabalho para o sucesso coletivo. 
 A Abhir é forte porque têm voluntários e porque cria voluntários. Nestes dois anos, incentivamos JOVENS 
VOLUNTARIOS que se destacaram na Abhir, cavaleiros que durante a prova se dispuseram não só a competir, 
mas a trabalhar para que a prova acontecesse, vestiram a camisa da ABHIR. 
 
Calendário dos eventos 
 
Tanto em 2015 como em 2016 realizamos os campeonatos ABHIR nas modalidades:  

 Salto com 11 etapas e 2 descartes, 

  Hipismo Rural com 9 etapas e 2 descartes, Rédeas com 3 etapas e 1 descarte e Duplas com 4 etapas 
e 1 descartes em 2015 e Top Riders em 2016 com 8 etapas e 1 descarte. 

  Escola Especial com 5 etapas e 1 descarte,  

  CCE e Adestramento com 8 etapas e 2 descartes. 

  Realizamos ao final do ano hípico o Grande Prêmio em todas as modalidades: Salto, Hipismo Rural, 
Rédeas e Duplas ou Top Riders, CCE e Adestramento e Escola Especial. 

 
Em 2015 a ABHIR promoveu 41 eventos e em 2016 esse número se repetiu. 
 
Encerramento do ano hípico 
Com forte tradição, ao final de cada ano, realizamos nossa Festa de Encerramento do Ano Hípico, onde 
premiamos os Campeões e Vices Campeões de cada categoria dentro das diversas modalidades Abhir. 
Nesta festa, também realizamos a premiação de alguns Destaques e Revelações de amazonas e/ou 
cavaleiros, esses prêmios são uma distinção impar na vida dos jovens cavaleiros.  
Premiamos também o “Cavaleiro Padrão Abhir”, uma escolha muito difícil, mas que reconhece o cavaleiro 
que se destaca dentro e fora das pistas, que representa o rosto da entidade. 
Em 2015, Rio Claro foi escolhida como sede dessa festa, já em 2016 a cidade escolhida foi Jaú. 
 
 

Diretoria 2015/2016 


