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Carta ao leitor 
 
Inovar é preciso, porém voltar às 

raízes nos faz mais fortes.  

Lembro de buscar na Biblioteca 

Pública do Paraná, localizada no 

Centro de Curitiba, por edições das 

revistas Turfe & Fomento, ou da 

também conhecida Revista do PSI.  

Colecionar as capas  das revistas, 

hoje tão bem feitas pela amiga 

Karol Loureiro, fizeram meu amor 

pelas corridas de cavalos e cavalos 

de corrida aumentar, ainda quando 

criança.  

E hoje, podendo falar para mais de 

60 cidades do Paraná sobre o turfe 

brasileiro, além de atingir o mundo 

através  das redes sociais, me faz 

particularmente realizado .  

E por que não um impresso (nem 

tão impresso, já que hoje 

compartilhamos tudo digitalmente)?  

Voltar a escrever, neste formato, 

me faz voltar às raízes de jornalista 

dos impressos Gazeta do Povo e 

Bem Paraná.  

Tomara que os amigos gostem 

desta primeira edição da Revista 
Turfe na Cidade.  
 Foto capa por Porfírio Menezes 
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QUEM acompanhou o Grande Prêmio São Paulo - CSN 2020, prova 

de maior graduação do turfe paulista, voltou para casa impressionado 

com a qualidade de George Washington, um filho do nacional 

Redattore e Princesa Carina, esta uma filha de Know Hights (IRE) 

em uma mãe de linhagem 100% argentina (Fitzcarraldo e Alamak - 

Cipol).  

 

O crioulo do Stud TNT deu “a sorte” de “cair na mão” de Maurício 

Telles, titular do Stud Happy Again. Este, ainda recente no turfe 

nacional, vem se destacando como grande investidor do Puro-Sangue 

Inglês, tendo seus esforços recompensados dentro das pistas.  

 

E no Grande Prêmio São Paulo -CSN 2020 não foi diferente. Depois de 

chegar em segundo no GP Brasil deste ano, ele foi a São Paulo em 

busca da segunda prova de maior importância do calendário turfístico 

brasileiro. Foi, viu e venceu.  

 

Em uma estratégia sensacional de Luiz Esteves, mandando o “faixa” 

Coração Sureño dar carga na força paulista Head Office, com 

Henderson Fernandes “up”, o castanho confirmou a vitória após se 

defender dos ataques de He’s Gold. Em 21 apresentações esta foi a 

quinta vitória do craque, sendo que duas foram em provas de Grupo 1 e 

duas de Grupo 2.  

Henderson Fernandes colocou seu nome 

na história do Grande Prêmio São Paulo.  

A parceria com Luiz Esteves vem lhe 

trazendo diversas vitórias clássicas, 

inclusive com Olympic Impact, seu 

adversário na grande prova paulista.  

Karol Loureiro - Turfe em Revista 

Porfírio Menezes - O Favorito Turfe 



Na primeira passagem pelo disco, George Washington estava nas últimas colocações.  

Isso só mudou na reta oposta, onde ele escalou o pelotão até assumir a ponta.  

RESULTADO GP SÃO PAULO 2020 

1ª George Washington - H. 

Fernandes  

2ª He’s Gold - L.Henrique 

3ª Olympic Impact - M.Gonçalves 

4ª Rei do Caviar - M.S.Machado 

5ª Noblesse You - B.Queiroz 

6ª O Sole Mio - V.Rocha 

7ª Olympic Icecream - J.Ricardo 

8ª Filho de Campeão - A.L.Silva 

9ª Head Office - V.Souza 

10ª Zezé Corredor - A.Mesquita 

11° Coração Sureño - C.Lavor 

12ª Hierro I Fuego - M.Mesquita 

13ª Mañana Poderosa - M.Platini 

“A força da tática de 
carreira foi fundamental 
para a vitória.  
Coração Sureño fez um 
papel importantíssimo 
principalmente na 
entrada da reta, 
quando, por fora, forçou 
Head Office a se manter 
por dentro.”  

Karol Loureiro - Turfe em Revista 

Porfírio Menezes - O Favorito Turfe 





 

#CanchaReta 

Depois de vários adiamentos 

relacionados às sanções para 

contenção dos casos de 

Covid-19, o Jockey Club 

Carazinhense voltou a realizar 

provas. E em menos de 30 

dias aconteceram o Grande 

Prêmio Rosalino Vieira e 

também o tradicional Grande 

Prêmio Sprint Sales.  

O campo da décima segunda 

edição do Sprint Sales contou 

com cinco competidores, que 

protagonizaram dois ternos. 

No primeiro deles, dois 

crioulos do Haras Niju se 

enfrentaram. De um lado High 

Connection e de outro 

Howitzer, ambos filhos de 

Wired Bryan. E quem venceu 

foi High Connection, com 

certa facilidade.  
 
 

 

No segundo terno foi a hora 

dos outros três finalistas 

adentrarem a pista do Jockey 

Club Carazinhense. 

O tordilho Habeas, que vinha 

de vencer o GP Rosalino 

Vieira chamava a atenção. 
  

O grande embate da final, realizada na segunda-feira 

(26/10), contava com as seguintes equipes:  

High Connection (E.Álvares - M.C.3a.RS - Wired Bryan 

e High Hopes por Lode/Hs Nijú - Stud Speed e Jeferson 

Hilges Machado - R.Rodrigues) e Hás de Triunfo 

(R.Barbosa - M.C.3a.RS - Mig e Carta Di Esperanza 

por Artax/Hs Nijú - José Jair Fagundes Antunes - 

C.Lopes).  

Após os 600 metros e 32”192, High Connection levou a 

vitória para o Stud Speed em parceria com Jeferson 

Machado. Festa para os campeões e também para os 

aficionados, que depois de muitos vezes voltam a ver a 

reta acontecendo no interior do Brasil.  

 
Porém quem levou a vaga 

para a grande final foi Hás 

de Triunfo, também de 

criação do Haras Niju. A 

seguir chegaram Free 

Magic (Tiger Heart) e 

Habeas (Wired Bryan).  

 



DA CRUZ DE 
DOURADA  

No dia 23 de outubro perdemos José 

Carlos Fragoso Pires, um dos maiores 

turfistas da história do país. Envolvido 

com o turfe em todos os âmbitos, foi 

desde criador até presidente do maior 

clube de corridas do Brasil.  

Viu seus pupilos brilharem tanto no Brasil 

como nos Estados Unidos, vencerem as 

maiores provas do calendário clássico e 

ficarem marcados na história.  

 

Como gestor, José Carlos Fragoso Pires 

fez algo que nunca ninguém imaginava. 

Através de bilhetes de Sweepstake, 

anunciados para venda até no programa 

Domingão do Faustão, conseguiu trazer 

animais dos Estados Unidos, Chile, 

Argentina e Peru, em um Grande Prêmio 

Brasil (1995) que pagou R$ 1 milhão. Na 

época, com a moeda brasileira 

estabilizada, esta dotação valia cerca de 

US$ 830 mil. Foi um marco no turfe 

nacional.  

 

Como patriarca, deixou de “herança” 

para o turfe tupiniquim seu filho José 

Carlos Fragoso Pires Filho, um dos 

maiores catedráticos da criação de Puro-

Sangue Inglês, além de seu neto, José 

Carlos Lodi Fragoso Pires, que hoje 

comanda a Câmara de Equideocultura e 

supervisiona as ações do Jockey Club de 

São Paulo.  

Um dos maiores da história. O eterno 

José Carlos Fragoso Pires.  

José Carlos Fragoso Pires com o neto, José Carlos Lodi Fragoso Pires 

Falcon Jet (Ghadeer) e Jorge Ricardo fizeram parte dessa linda história 



Cartesiano (Waldmeister), Bowling (Crying To Run) e e Anilité (St. Chad), além de 

Falcon Jet (Ghadeer), venceram o Grande Prêmio Brasil para o Haras Santa Ana do 

Rio Grande. Anilité foi criada pela Fazenda Mondesir, sendo recriada pela  família 

Fragoso Pires.  

Já Cartesiano, defendia as sedas de José Carlos Fragoso Pires Filho, pois naquele 

ano (1988), Bowling e Bat masterson correram com a farda do Santa Ana do Rio 

Grande.  

Redattore (vencedor internacional de 

Grupo 1 e pai de diversos craques, 

Riboletta (5 vitórias de Grupos 1 nos 

EUA + Eclipse Awards) e o Tríplice 

Coroado Super Power foram criados  

por José Carlos Fragoso Pires. 





No dia 05 de 

dezembro 

acontece mais 

uma edição do 

Grande Prêmio 

Paraná, uma das 

principais provas 

do Brasil na pista 

de areia.. 

O Festival já está 

praticamente 

pronto, com todas 

as preparatórias 

corridas. E já 

temos pelo menos 

três favoritos para 

a carreira em 

2.000 metros.  

Expectativa 

também para a 

Prova Especial 

Silvio Batista 

Piotto, que 

inaugurará a pista 

de grama.  

Formam o Festival do Grande Prêmio Paraná às seguintes 

provas: 

Grande Prêmio Paraná (G3), em 2.000 metros areia; 

Clássico Governador do Estado (Listed), em 1.600 metros areia; 

Clássico Ciro Frare (Listed), em 1.200 metros areia; 

Clássico Primavera (Listed), em 1.600 metros para éguas;  

PE Silvio Batista Piotto, em 1.300 metros grama para potros. 

FASCINATING FANNY VENCEU A PREPARATÓRIA PARA A PEGASUS BRASIL 2020 

Divulgação Site JCP – Felipe Neves Fotografia 



Ponsardin (Pioneering) e 

Kopenhagen (Midshipman) 

protagonizaram na última 

preparatória para o Grande 

Prêmio Paraná (G3). 

Kopenhagen, do Haras 

Springfield, foi o grande 

destaque da última temporada 

no Tarumã. Já Ponsardin, 

venceu Clássico em Cidade 

Jardim, a preparatória para o 

GP Governador do Estado e, 

de quebra, a última 

preparatória para a principal 

prova do Estado.  

Royal Forestry vem 

brilhando desde que 

estreou no Tarumã.  

Já venceu o Clássico 

Derby Paranaense 

(Listed), Prova Especial na 

milha, a penúltima 

preparatória para o GP 

Paraná, além de diversos 

Clássicos em Cidade 

Jardim.  

O filho de Forestry 

pertence ao Stud 

Fenômeno e é irmão 

materno do craque Royal 

Ship, que foi exportado .  Divulgação Site JCP – Felipe Neves Fotografia 

Divulgação Site JCP – Felipe Neves Fotografia 





HISTÓRIAS  

& ESTÓRIAS  
GERSON BORGES DE MACEDO 

O turfe não se resume apenas às corridas  

de cavalos! Existe muitas coisas que dão a 

essa atividade um tempero tão especial, que 

acaba por viciar a gente, no bom sentido, a 

acompanhar esse mundo fascinante onde os 

cavalinhos são os protagonistas, mas não os 

únicos personagens. 

Para quem curte as corridas – não tem nada 

melhor do que ouvir “os causos” contados 

por aqueles que fazem o turfe acontecer. A 

coisa flui de um jeito que você perde até a 

noção do que é história e o que é estória. Se 

for então numa mesa de churrasco, com uma 

cervejinha gelada ... saiam da frente, porque 

lá vem muita conversa! 

E tem papo para todos os gostos!  

Particularmente vivi momentos impagáveis 

quando dos jantares da turma da crônica. As 

conversas se repetiam à exaustão, mas eram 

sempre como se fosse a primeira audição. 

Os saudosos cronistas Edson Ruck e Flexa 

Lixeira (com x mesmo), juntamente com o 

Ary Ayres de Mello Jr se revezavam nas 

aventuras históricas e formaram um trio 

parada duríssima. 

Mas enfim, o turfe é e será sempre uma fonte 

inesgotável de histórias ou estórias – como 

aquela dos inseparáveis Edson Ruck e o Ary 

Ayres. Esses dois ex narradores de turfe 

eram como irmãos, estavam sempre juntos e 

dividiam os lucros e prejuízos das corridas.  

Sucede que em determinada ocasião o 

Edson ganhou meio que  de presente um 

cavalo e sem contar a ninguém o levou para 

o Hipódromo de Uvaranas na cidade de 

Ponta Grossa, já com más intenções! O 

bicho correu umas duas vezes e chegou lá 

atrás da ambulância. O Edson sempre -  

 

pegava carona com o Ary para ir às corridas 

em Ponta Grossa e num determinado sábado 

a dupla lá se foi e o Edson “fechado em 

copas”! Nos arremates (jogo forte em 

Uvaranas) o Edson arrematou todo o jogo no 

pseudo-matungo. O Ary sempre muito atento 

logo indagou sobre o fato e o dono camuflado 

do cavalinho disse que era apenas palpite. 

Não precisamos dizer que o craque venceu 

sobrando e o Edson se atracou na grana. Foi 

escondido receber a bufunfa, mas quando 

olhou em volta lá no pagador já o esperava o 

desconfiado Ary, que além de pegar a sua 

parte voltou sozinho para Curitiba, deixando o 

velho parceiro a pé!!! 

São histórias ou estórias  pitorescas e 

engraçadas como essa que só quem vive o 

mundo do turfe entende e acha graça – 

mesmo porque além das corridas, como 

disse há pouco, tem todo universo paralelo 

que orbita em torno dos cavalinhos e que 

deixa a atividade mais atrativa e gostosa de 

se viver. O jornalista Luiz Renato Ribas 

publicou em 2006 um gostoso livro só sobre 

historietas. E vai por aí as prosas que 

envolvem as corridas. Como disse tem para 

todo gosto... tem sobre cavalos, jóqueis, 

treinadores, proprietários, criadores, 

imprensa, enfim turfistas em geral. Esses 

personagens maravilhosos e suas histórias 

ou estórias mirabolantes são preciosos para 

que o turfe sempre nos proporcione 

momentos não só de emoção na pista – mas 

também o prazer de se ter amigos e prosear 

à vontade sobre verdades ou quase verdades 

desse mundo que tanto amamos! 

          

            Quer mais uma??? Outro dia conto.... 

                                                                           

 

 
 

Narrador e cronista do Jockey Club do Paraná 



#QuartoDeMilha 

O Jockey Club de Sorocaba realizou 

nos últimos meses duas provas da 

Tríplice Coroa 2020. A primeira delas 

foi realizada no fim de setembro, 

batizada de Grande Prêmio São 

Paulo.  

Cinco finalistas adentraram a pista, 

com a potranca tau JQM vencendo. A 

filha de No Secrets Here e Corona 

Biquini (Corona Cartel) é um dos 

destaques do ano, podendo se sagrar 

campeã das estatísticas. Criação do 

Haras Jaguaruana, propriedade do 

Haras J.Name, treinamento de 

M.Arteman e pilotagem de 

J.D.Pereira. A prova foi disputada em 

301 metros com o tempo de 16”403 

No início de outubro foi a vez 

do Grande Prêmio Brasil, 

segunda etapa da Tríplice 

Coroa. E Atau JQM até 

tentou, porém o tordilhão 

Fantastic Fly Apollo venceu 

bela carreira, no tempo de 

19”571 para os 365 metros. 

Atau JQM ficou com o placê, 

à ¾ de corpo do vencedor.  

Filho de Fantastic Corona Jr e 

Fly Apollo Eyesa (Eyesa 

Special), ele é de criação do 

Haras Fazenda São José e 

propriedade do Haras Três 

Climas em parceria com Fábio 

Mattos.  

A última prova da coroa, o 

Grande Prêmio Consagração 

será corrido no dia 21 de 
novembro.  



ANUÁRIO DE 
REPRODUTORES 2020 

GARANTA O SEU NAS AGÊNCIAS DO STUDBOOOK 

OU PELO E-MAIL kelvin@studbook.com.br 



Em uma prova que apenas seis  dos quinze animais pagavam menos de 10 

por 1, coube a um animal vencer em sua segunda atuação.  

Levado em altíssima conta por Tiago Castellano e pelo Dr. José Cid Campêlo 

Filho, sócios do potro, Own Them levou à risca a tradução de seu nome: 

“Possua-os”. 

 

Em uma atropelada fantástica veio buscar nos 100 metros finais o ótimo 

Olympic Kremlin, pra levar para o Paraná mais uma carreira de Grupo 1.  

Pilotagem magnífica de Alex Mota, que fez um serviço maravilhoso ao turfe 

brasileiro quando decidiu voltar a montar. Um craque. Treinamento de Edgar 

Araújo, com supervisão do proprietário Tiago Castellano.  

 

Filho do reprodutor irlandês Salto na Ula de Lorena (Nedawi), o castanho 

paranaense assinalou 2’30”620 para os 2.400 metros na pista de grama do 

Hipódromo de Cidade Jardim.  

Criação do Castellano Stud e propriedade do criador em parceria com o Stud 

My Hero Dad. 

Porfirio Menezes - O Favorito Turfe 



 

 

O Doutor José Cid Campêlo Filho é um predestinado. Já venceu muitas 

das principais provas do país.  

Este ano, ele e o seu Stud My Hero Dad, que homenageia seu pai, o saudoso 

Dr. José Cid Campêlo, venceu DUAS provas da Coroa Paulista com animais 

diferentes.  

No Grande Prêmio Ipiranga brilhou com Lionel The Best. E no Grande Prêmio 

Derby Paulista, foi a vez de vencer com Own Them.  

E este sucesso não vem a toa. 

O conhecido “Doutor Cid” é um 

grande entusiasta, abnegado e 

investidor do turfe.  

Hoje em seu plantel, como 

proprietário ou co-proprietário 

conta com os vencedores 

clássicos Lixivia, Lionel de 

Best, Quasimodo, Campelanda 

e Own Them. E tem mais, já 

que venceu há pouco “aos 

esbarros” o potro Campellano. 

 
 
 

No Turfe na Cidade do dia 

06 e novembro o Presidente 

Roberrto Belina estava nos 

estúdios da Rádio Cidade 

nos concedendo uma 

entrevista. E ao relembrar 

seu grande amigo, Júlio 

César Garcez Castellano, 

fez questão de lembrar que 

ele havia deixado um 

sucessor no turfe: seu filho, 

Tiago Castellano.  

Tiago é extremamente 

envolvido com o turfe, tanto 

na criação quanto no dia a 

dia, onde supervisiona os 

animais alojados em sua 

cocheira, que fica 

praticamente em frente a 

entrada lateral da raia.  

A vitória e hoje vem para afirmar eu conhecimento  

e paixão pelas corridas de cavalos.  “Às vezes um 

sorriso vale mais que mil palavras.”  

 

Porfirio Menezes - O Favorito Turfe 

Karol Loureiro - Turfe em Revista 



Quem viu a maneira que In Society venceu o Grande Prêmio Diana no dia 14 de 

novembro, com certeza pensou: “Tríplice Coroada moral”. E não é para menos, 

afinal, ela venceu três provas de Grupo 1 em Cidade Jardim nas distâncias de 

1.600, 1.800 e 2.000 metros. 

A primeira foi o Grande Prêmio Margarida Polak Lara - Taça de Prata. Fez placê  

no Grande Prêmio Barão de Piracicaba, posteriormente vencendo as duas etapas 

seguintes da Coroa Paulista. Deve correr a última prova da Quádrupla Coroa, 

contudo, nem todos reconhecem uma tríplice coroada quando não vence as três 

distâncias clássicas.  

Bom, mas In Society venceu! Então, mesmo que não leve formalmente este título,  

quem acompanhou esta “máquina” sabe que hoje é a melhor potranca do Brasil.  

Porfirio Menezes - O Favorito Turfe 



EQUIPE NOTA 10:  

Contando com uma equipe espetacular, In Society vem mostrando ser a melhor 

do Brasil em sua geração. Na Taça de Prata derrotou duas das principais éguas 

do Hipódromo da Gávea.  

Ela ainda derrotou por duas vezes a antiga líder da geração Fast Jet Court 

durante a as prova da Coroa Paulista.  

Antenor Menegolo Neto treina a égua do Bet Gold Stud, que pertence aos irmãos 

Jairo e Jariel Martins, em parceria com Luis Felipe Pelanda.  

E por falar em “Pelanda”, vale ressaltar que ela foi recriada no Haras Rio Iguassu. 

Nascida no Haras Santa Maria de Araras, a filha de Put It Back e Cinderella Joy 

(Van Nisterooy) conta com o atendimento do médico veterinário Maurício 

Pontarolo. A pilotagem mais uma vez foi de Marcos Ribeiro e o tempo assinalado 

para os 2.000 metros na pista de grama macia foi de 2’02”871.  

Marcos Ribeiro cada vez 

mais se consolida como  

um dos melhores jóqueis  

do turfe brasileiro.  

Porfirio Menezes - O Favorito Turfe 

Porfirio Menezes - O Favorito Turfe 









BENTO GONÇALVES 2020 

UMA VITÓRIA COM TAMANHA FACILIDADE É RARA. MÉRITOS 
PARA O TREINADOR ADRIANO SOARES E SUA EQUIPE. 

Hermes Martins -  Turfe Online 



A figura de linguagem está sempre presente na vida do jornalista. Demorou 

“horas”, “passou por cima”, entre outras tantas expressões que utilizamos para 

dimensionar os fatos.  

Porém, no Grande Prêmio Bento Gonçalves 2020 não foi necessário buscar  

figuras de linguagem para dimensionar a vitória de American Tiz. Poderíamos  

usar “vareio”, “dividiu a raia” e algumas outras expressões, no entanto desta vez 

podemos falar literalmente: American Tiz venceu por 100 metros de vantagem.  

Mesmo com Ilustre Senador sonhando com o tetracampeonato, nenhum dos sete 

adversários teve chances com o filho de First American e Tiz Classy (Tiznow),  

criado por Paulo Bergamo e de propriedade de Maurício Roriz dos Santos. 

Treinamento de Adriano Soares e pilotagem tranquila de Marcelo Souza. 

Ilustre Senador (na foto juto com American Tiz), tricampeão da prova, lesionou o 

tendão e será levado para a reprodução.   

Karol Loureiro - Turfe em Revista 



   

O PRIMEIRO GALOPE 

 

Quando o meu colega de 

profissão,  o jornalista Leopoldo 

Scremin, me procurou para 

buscar uma parceria para a 

revista Turfe Na Cidade, uma 

edição que será digital e mensal, 

após poucas trocas de 

mensagens, combinamos a 

publicação desta coluna. 

Para este galope de 

apresentação, vou destacar o 

festival do Bento Gonçalves 

2020, que foi realizado na sexta-

feira, dia 13 de novembro, com 

restrição de público devido à 

pandemia da Covid19, mas que 

obteve sucesso na raia do 

Hipódromo do Cristal. 

Ilustre Senador sentiu na última 

curva e deu por encerrada a sua 

chance de ser o único 

tetracampeão da prova máxima 

gaúcha, porém mostrou toda sua 

valentia e finalizou na dupla. Seu 

proprietário, Dr. Alberto Juarez 

Miorim, decidiu por encerrar a 

campanha do filho de Agnes 

Gold, criado no Haras Figueira 

do Lago. O cavalo deverá seguir 

para um haras em breve. 

 

O vencedor do GP Bento Gonçalves (G2-

2400mA) foi American Tiz. O filho de  First 

American e Tiz Classy (Tiznow) dividiu a raia 

gaúcha, presenteando o proprietário goiano 

Mauricio Roriz, o criador Paulo Bergamo, o 

jóquei Marcelo Souza, o treinador Adriano 

Soares e toda equipe com a primeira conquista 

na principal carreira gaúcha.  

Os demais vencedores nobres da 

programação foram: Never On Sunday (GP 

Luiz Fernando Cirne Lima), Gulf Watch (Cl. 

Nestor Cavalcanti de Magalhães), Hércules de 

Grèce (GB ABCPCC), e Etê Kaluanã (GP 

Presidente da República). 

O último festival da gestão José Vecchio Filho 

contou com a presença de 300 pessoas, 

distribuídas de forma a não causar 

aglomeração por conta da pandemia, e 

movimentou R$ 550 mil na soma das pedras 

JCB e JCSP. 

Para ilustrar esta coluna, o retorno de 

American Tiz e Ilustre Senador com os 

respectivos jóqueis Marcelo e Claudinei se 

cumprimentando (página anterior). 



BENTO GONÇALVES 2020 

Ela é de outro mundo. Doze vitórias clássicas aos três anos e, depois de grande 

ausência, venceu os machos no Grande Prêmio Presidente da República (Listed).  

Criada pelo Stud Itaara e de propriedade de Alberto Tiellet Miorim, Etê Kaluanã é 

uma filha de Adriano e Twice So Nice (Wild Event).  

Pilotagem enérgica de Claudinei Farias e treinamento do mestre Luciano Arias.  

Hermes Martins -  Turfe Online 



BENTO GONÇALVES 2020 

No GP Luiz Fernando Cirne Lima 

brilhou a estrela de Never On 

Sunday. Pilotagem de Leandro 

Henrique e treinamento de 

Anderson Garcia. 

Crioula do Haras Vale Verde, ela é 

uma filha de Victory Is Ours e View 

To A Kill (Redattore). Propriedade 

do Stud Boate Azul.  

No Clássico Nestor Cavalcanti de 

Magalhães, uma chegada 

polêmica. Dante Alighieri venceu 

por focinho dentro da pista, mas 

foi desclassificado por prejuízos 

sobre Gulf Watch.  

Treinamento de C.Vargas para 

este filho de Watchmon e Glucose.  

Destaque este ano, o Haras Niju 

venceu mais um clássico. Desta 

vez o GP ABCPCC, versão 

gaúcha, com Hércules de Grèce. 

Por pouco não deu dobradinha. 

Treinamento de Nilton Pires e 

pilotagem de Antony Renan, para 

este filho de Billion Dollar e 

Hommage a Ró (Trempolino).   

Karol Loureiro - Turfe em Revista 

Karol Loureiro - Turfe em Revista 
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