
SÃO PAULO, 16 DE JANEIRO DE 2021. 

 

CARTA ABERTA À CBH 

Sr. Ronaldo Bittencourt 

Caro Ronaldinho,  

Tomo a liberdade de dirigir-me a você desta maneira para quem sabe relembrá-lo de suas origens da época em que 

montava o TORTUGAS nas provas de Mirim em Brasília, em que era motivo de Orgulho pra nós pela forma decidida, 

arrojada e competitiva em que participava daquelas provas. Naquela época tive a oportunidade de ajudá-lo e conhecer 

os pais maravilhosos que o apoiavam incondicionalmente. 

Sua vida seguiu e veio a ser o Presidente do órgão máximo do nosso Hipismo e com seriedade, honestidade e 

competência soube dirigi-lo. 

Não concordei com ataques injustos em que você foi alvo, assim como entendi quando várias pessoas de convívio 

comum o apoiavam na sua iniciativa de reeleição, porém ao retirar sua candidatura caiu por terra essas falsas alegações 

de apoio pela amizade, uma vez que você estava se retirando da disputa. 

Pois bem, lança-se uma nova chapa, que mesmo sem propostas claras podia ser legítima dentro da disputa 

”democrática” do nosso esporte. Após um adiamento estranho da primeira assembleia eletiva, para não falar outra 

coisa, marcou-se uma nova data 29/01/2021 e a comunidade Hípica foi surpreendida com a impugnação da Federação 

Paulista de Hipismo pela alegação do não pagamento de uma taxa (ISENTADA) de Adestramento no valor aproximado 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), num mês em que só a FPH pagou cerca de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) de 

taxas à CBH. 

Será que o Presidente na época Sr Gabriel era mal pagador? incompetente? desonesto? Todos nós sabemos que não. 

Será que a diretoria da SHP é mal pagadora? Desorganizada? Sabemos que não. 

Será que a diretoria de Adestramento da FPH é desonesta? Sabemos também que não. 

Será que o Sr. Kiko Mari, que foi presidente da FPH, não sabe que a FPH é cumpridora de todas suas obrigações? Será 

que ele e toda sua família, filiados à FPH, gostariam de vencer um pleito com esse tipo de conduta contra sua própria 

Federação? 

Será que os seus apoiadores que se gabavam dizendo que conseguiram “melar” a primeira votação menosprezam a 

capacidade intelectual de CAVALEIROS, PROPRIETÁRIOS, DIRIGENTES E PROFISSIONAIS de São Paulo que apesar de 

respeitar TODAS as Federações sabem muito bem da importância que tem a FPH no contexto nacional? 

Será que o presidente que venha a vencer a votação na CBH está preparado para administrar o nosso Hipismo tendo a 

FPH contra? 

Já que não deram importância à ”Live” de vários cavaleiros Olímpicos, que estavam ali se expondo para com suas 

experiências passar à comunidade o pensamento de uma grande maioria de praticantes, espero que pense nas 

consequências de tal atitude e que coloque imediatamente a FPH para participar de maneira justa e honesta no 

processo de votação e escolha dos próximos dirigentes do Hipismo Nacional. 

Atenciosamente  

Vitor Alves Teixeira 

Cavaleiro Olímpico e representante da FPH 


