
Belo Horizonte, 18 de dezembro 2021 

A Exma. Senhora Joanna Morrison De Gouvêa, Presidente em exercício da Federação Hípica De 

minas Gerais 

Em dezembro de 2017, recebi o convite do então candidato à Presidência desta Federação 

Rodrigo Sarmento para compor sua chapa e assumir o cargo de diretor financeiro, que ocupei 

nos anos de 2018, 2019 e 2020. 

Durante esse período, fizemos grandes e importantes mudanças, sendo, em especial, a 

automação com sistema de gestão, aceite de pagamento via cartão de crédito e débito, rígido 

controle de inscrições para provas e pagamento das anuidades, dentre outros que me falham a 

memória. 

Como é de conhecimento de todos os senhores, iniciamos a gestão com grandes dificuldades 

financeiras e total falta de credibilidade. 

Nesses anos de colaboração com o esporte, fiz um trabalho de agregação, união e restauração 

da credibilidade da Instituição, mesmo sendo, por muitas vezes, prejudicado por cumprir o 

estatuto, diretriz técnica e honrar o calendário definido pela assembleia geral. 

Ao final da minha gestão como diretor financeiro comuniquei a Presidência o desejo de sair, pois 

há meu ver tinha honrado meu compromisso com essa Instituição, deixando em uma situação 

muito mais favorável que quando assumimos em 2018. Assim, respeitosamente fiz a apreciação 

das contas para o conselho fiscal e, posteriormente, tendo as contas aprovadas pela assembleia, 

encerrou-se o ciclo de colaboração. 

Em janeiro de 2021, com a posse da nova gestão coloquei-me a disposição para qualquer dúvida, 

esclarecimento e consulta que me fosse solicitado, permanecendo assim até março, onde a 

Senhora Joanna Morrison Presidente em exercício desta entidade solicitou que voltasse a 

colaborar, mas desta vez como seu primeiro vice-presidente, sem ter nenhuma função 

operacional, sendo esse o cargo que ocupo até a presente data. 

Após um ano de recuperação e retorno das atividades pós-covid, onde nós tivemos um esforço 

extra de adaptação à nova realidade. Conseguimos números expressivos de competidores em 

todas as temporadas. Superando assim a crise que o Covid nos colocou. 
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Apesar de todo nosso esforço e resultado positivo das competições, uma situação 

constrangedora nos assombrou por todo nosso ano hípico de 2021: As Eleições da CBH. Uma 

tragédia para o nosso esporte, onde presenciamos amigos brigando, cavaleiros rompendo com 

proprietários de cavalos, sócios sendo expulsos de clubes, ofensas em grupos de WhatsApp e 

redes sociais, meus ídolos tendo atitudes não condizente com seu passado esportivo de 

superação, esforço e humildade e, por fim, judicialização do tema. 

Por estarmos sofrendo pressão de alguns que berram sua posição e jogam federados contra a 

administração e outros que atuam discretamente sem expor seu real posicionamento, 

pressionando a nossa gestão de outras formas, alternativa não existe, sendo impossível 

gerenciar ou mediar esse problema. Sem autonomia e serenidade para a tomada de decisão do 

que julgarmos melhor para a Federação Hípica de Minas Gerais em caráter indiscutível e 

irretratável, apresento, por meio deste e de furma justificada, minha renúncia ao cargo de 

primeiro vice presidente. 

ct» 
Paulo Marlow da Silva Andrade 
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