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Circuito          Internacional

CAMINHOS GERAIS 2010
Entre trilhas e florestas 
DO VELHO MUNDO

Astrid Oberniedermayr, presidente
da EAMM e o Dieter Mader, diretor
de esportes da EAMM, durante o
desfile dos classificados para a
Sela de Ouro.

Otto Vanblaricum
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POR ALEXANDRE PENIDO
Jornalista

Um grupo de organizadores,
competidores e amigos do Projeto
Caminhos Gerais partiu no dia 1º de

junho para Frankfurt, Alemanha, para a

última etapa classificatória do Campeonato

Sela de Ouro de 2010, antes da final que será

realizada entre Lavras e Tiradentes, em Minas

Gerais. Esta foi a primeira etapa do evento fora do Bra-

sil, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de junho em Rim-

bach, na Alemanha. 

Embarcaram o coordenador geral do projeto, o criador

Lúcio Flávio Baioneta e sua esposa Vilma Canabrava, seus fi-

lhos Lúcio Flavio Jr. e Tatiana, Giovana Fantini, Ana Luísa

Boareto, o árbitro da ABCCMM, Maurício Araújo Ribeiro,

além dos criadores Nelson Jones e Márcio Batista Conceição.

Na Europa, a eles se juntaram os também criadores Ricardo

Bacellar, Dora Norremose, Julia Norremose e o presidente da

ABCCMM, Magdi Shaat.

Exceto Márcio Conceição, Dora Norremose e Ricardo Ba-

cellar, que foram agraciados com suas viagens através do sor-

teio dos Campeões do Sela de Ouro 2009, durante a 28ª

Nacional do Mangalarga Marchador, todos viajaram com re-

cursos próprios. As viagens sorteadas foram patrocinadas na

ocasião pelos Haras Siara (de Sílvio Araújo), Haras Éden (de

Edson Marques) e Haras 8 Virtudes (de Ricardo Bacellar). 
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Do Jequitinhonha 
ao Vale do Reno

O Caminhos Gerais, que já teve in-
cluído em seu roteiro uma das regiões
mais pobres do Brasil, o Vale do Jequiti-
nhonha, cumprindo seu papel de turismo
solidário, extrapolou fronteiras. O evento
chegou ao Vale do Rio Reno, que durante
séculos foi caminho natural para os via-
jantes pela Europa Central e em cujas
margens foram construídos inúmeros cas-
telos e fortalezas medievais. 
A etapa europeia – primeira prova ofi-

cial realizada fora do país  nos 60 anos da
ABCCMM – reuniu 28 participantes de
diversas nacionalidades, que percorreram
28 quilômetros de trilhas maravilhosas,
passando por bosques e florestas. Ao
longo do trajeto, os cavaleiros passaram
castelos antigos, sendo que um deles, o
castelo de Starkenburg, chamou a atenção
por ter sido erguido no ano de 1061.
Vejam a repercussão do evento na
www.eamm.de, que é a homepage da As-
sociação Europeia do MM.
Além de suas diretrizes de promover a

consciência ambiental, a gastronomia, o
lazer, a cultura, levar assitência médica e
social aos cidadãos e fomentar o turismo
por onde passa, o projeto Caminhos Ge-
rais entrou definitivamente em um outro
estágio, o da criação de fluxo turístico na-
cional e, agora, internacional. 
Na etapa do Sela de Ouro da Alema-

nha, 14 brasileiros, entre organizadores
e cavaleiros, se deslocaram para aquele
país. Para a última etapa, a de Lavras, de
acordo com Lúcio Baioneta, virão 15 eu-

ropeus, dos quais seis participarão das
provas e nove com o objetivo de fazer tu-
rismo. 
“Inúmeros participantes têm conse-

guido comercializar todos os seus ani-
mais quer seja pela premiação alcançada,
quer seja pelo relacionamento obtido,
inclusive com vendas para o exterior. O
projeto tem conseguido uma intensa co-
mercialização”, afirma Baioneta.
O coordenador do Caminhos Gerais

esclarece que eles estão vindo ao Brasil
para experimentar nossos cavalos nas
trilhas, simples e difíceis, em subidas,
descidas, passagem de corregos, rios,
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Participantes do Sela de Ouro sendo julgados pelo árbitro Maurício Ribeiro, num trecho da floresta no Vale do Rio Reno.Uma paisagem maravilhosa. 

Trecho de perder o fôlego nas montanhas de Rimbach-Alemanha
Otto Vanblaricum 

Lúcio Baioneta Jr
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pontes, nas mais diversas situações. Tes-
tar realmente um verdadeiro marchador.
“É completamente diferente você expe-
rimentar um cavalo em um haras e
numa cavalgada durante oito dias. Tro-
car experiências, conhecer melhor as di-
ferenças entre as marchas batida e
picada. O que é um cavalo confortavel e
o que é um cavalo macio. Levaremos
para cada participante das provas três
cavalos de qualidade, para eles experi-
mentarem e estabelecerem uma compa-
ração entre o que existe hoje na Europa
e o que encontraram no Brasil, inclusive
mostrando o preço de cada animal e

como eles poderão tratar diretamente
com os criadores. Vamos promover in-
tercâmbio de ideias, de negócios, de ex-
periências já pensando em junho de
2011, quando realizaremos a II Sela de
Ouro-Europa”, explica Baioneta. 

Organização germânica
Segundo Baioneta, tanto os cavaleiros

quanto os organizadores brasileiros da
etapa europeia ficaram encantados com
as trilhas e com o tratamento dispensado
pelos alemães em Rimbach. “Não faltou
empenho deles para nos agradar. Eles
providenciaram bandeiras do Brasil para
o encerramento, um catálogo próprio do
Sela de Ouro criado por eles, os troféus
entregues aos participantes menciona-
vam com destaque o projeto e nos brin-
daram com uma garrafa de vinho alusiva
ao Caminhos Gerais. Tudo muito bem
organizado e com a precisão germânica,”
destacou Baioneta. 
Ele contou também que o presidente

Magdi Shaat foi bastante homenageado
e se sentiu muito alegre e satisfeito com
o evento e com o clima de confraterni-
zação, apesar do cansaço promovido por
uma agenda apertada de viagens. “O
presidente Magdi assistiu ao briefing na
sexta- feira, dia 11, à largada e chegada
do Sela de Ouro, bem como esteve pre-
sente nas rodas de bate-papo com os ale-
mães, no dia 12. Ficou pouco, pois teve
que retornar ao Brasil no dia 13 pela
manhã, mas marcou presença e deu o seu
recado,” ressaltou.  
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Projeto Caminhos Gerais realiza última etapa classificatória do Sela de Ouro 2010 em Rimbach, na Alemanha

Astrid Oberniedermayr agradecendo a presença dos brasileiros e do presidente Magdi. Da esq. para a dir.:  Ana Boareto, Márcio Conceição, Dora
Norremose, Maurício Ribeiro,Magdi Shaat, Emerson Sena,Tatiana Canabrava, Ricardo Bacellar, Vilma Canabrava, Lucio Flávio Baioneta, Nelson Joanes

Mangalarga  Marchador

Lúcio Baioneta Jr

Õ

Otto Vanblaricum 
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Etapas no Brasil
Este ano, as etapas classificatórias do

Sela de Ouro aconteceram em cinco lo-
calidades brasileiras. Em Formosa
(Goiás), Caminhos das Águas Emenda-
das; em Barra do Piraí (Rio de Janeiro),
Caminhos das Fazendas Imperiais; em
Vargem Bonita e Piumhi (Minas Gerais),
Caminhos Nascentes do Velho Chico; em
Tibau do Sul, (Rio Grande do Norte),
Caminhos do Sol; e em Baependi e Cru-
zília (Minas Gerais), Caminhos Raízes da

Raça. A etapa europeia foi batizada de
Caminhos do Velho Mundo.
Cerca de 120 animais, entre gara-

nhões, éguas e cavalos castrados, que
serão montados por pessoas de todas as
idades, homens e mulheres, de vários es-
tados brasileiros e agora também por ca-
valeiros europeus, participarão da etapa
final em Lavras (MG), em 9 de julho, e
terminarão o Circuito dos Inconfidentes
no dia 15, em Tiradentes (MG). Os cam-
peões serão revelados na abertura da 29ª

Cavaleiros fazem travessia de rio que desemboca na praia de Sibaúma, retornando a Tibau do Sul (RN), depois de parada para descanso Humberto Catão
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Exposição Nacional do Cavalo Manga-
larga Marchador, dia 17 de julho, em
Belo Horizonte, no Parque da Game-
leira.

Parcerias e apoios
Em sua quarta edição, o Projeto Cami-

nhos Gerais, que promove o Campeonato
Sela de Ouro, iniciou suas atividades em
abril de 2007, no Norte de Minas. Acres-
cido de iniciativas de cunho socioam-
biental, o Projeto tem como parceiras

diversas universidades que levam assis-
tência social, odontológica, médica, jurí-
dica, atividades esportivas, teatrais, ruas
de lazer, artes plásticas e palestras am-
bientais, às comunidades por onde os ca-
valeiros passam.
Nos três primeiros anos foram mais de

25 mil adultos e 40 mil crianças atendi-
das pela caravana do Projeto em diversas
cidades dos estados de Goiás, Rio de Ja-
neiro, Ceará, Rio Grande do Norte, São
Paulo e Minas Gerais.

Mangalarga  Marchador

Participação dos jovens
na etapa classificatória
Nascentes do Velho Chico
em Piumhi e Vargem
Bonita 

Humberto Catão

Humberto CatãoParticipantes largam para a prova de regularidade no primeiro dia da etapa Fazendas Imperiais 

Õ

Revista MM-junho.2.7 final_Layout 1  31/08/10  17:39  Page 113



Mangalarga  Marchador

Por três vezes eleito por uma comissão
interministerial como melhor projeto ge-
rador de fluxo turístico em todo o Brasil,
o Caminhos Gerais promove também a
transferência de renda através da movi-
mentação da economia das comunidades
por onde passa e promove o chamado “tu-
rismo solidário”, que consiste em hospe-
dar seus componentes nas casas dos
moradores dessas localidades, despertando
neles o espírito empreendedor, valori-
zando a cultura, gastronomia e potenciais
turísticos locais.
Para participar, cavaleiros se inscre-

vem em etapas classificatórias que
acontecem em todo o Brasil e habilitam
os conjuntos que poderão disputar os
troféus Sela de Ouro, oferecido ao me-

lhor cavalo de sela, Rédea de Ouro, que
vai para o melhor cavaleiro ou amazona,
caso seja uma mulher, e Estribo de
Ouro, dado ao melhor tratador dos ani-
mais. 
O Projeto Caminhos Gerais é uma

promoção da Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Mar-
chador, com patrocínio do Ministério do
Turismo e apoio da Fiat, que cede os veí-
culos que são utilizados no Projeto. A
Universidade Estadual de Montes Claros
e as Federais de Uberlândia e de Goiás
são parceiras do Projeto através de seus
professores, alunos e monitores. A reali-
zação é da Análise Comercial – Gestão
Contratual, sob o comando do empresá-
rio Lúcio Flávio Baioneta. l
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Roteiro Sela de Ouro 2010
(Última Etapa)

Dia 9 de julho (Sexta-feira)
Chegada até às 17h ao Haras ElFar Lavras (MG).

Dia 10 de julho (Sábado)
Largada às 9h.
Circuito Interno Haras ElFar.

Dia 11 de julho (Domingo)
Largada às 9h.
Prova de Pista interna Haras ElFar (Lavras/MG)

Dia 12 de junho (Segunda-feira)
Largada às 9h.
Saída: Parque de Exposições de Lavras (MG)
Destino: Luminárias (MG)

Dia 13 de julho (Terça-feira)
Largada às 9h.
Saída: Luminárias (MG)
Destino: Carrancas - Pousada da Toca

Dia 14 de julho ( Quarta-feira)
Largada às 8h.
Saída: Carrancas
Destino: Capela do Saco/ Caquende / São João
del- Rei

Dia 15 de julho (Quinta-feira)
Largada às 9h.
Saída: São João del- Rei
Destino: Tiradentes (MG)
Saída dos animais via caminhão do Projeto para o
Parque da Gameleira, em Belo Horizonte (MG).

Dia 17 de julho (Sábado)
11h - Retirada do Kit para abertura no estande do
Caminhos Gerais
16h - Desfile oficial da abertura da 29ª Exposição
Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador e en-
trega dos troféus aos campeões.

Criador Raul Junqueira (Fazenda Tabatinga) recebendo troféu de Lúcio Baioneta, coordenador geral do campeonato
Sela de Ouro. Etapa Fazendas Imperiais (Barra do Piraí/Ipiabas)

Cavaleiros chegando à praia de Pipa (RN), cavalgando
no alto das falésias Foto: Humberto Catão
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