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EDITORIAL 

Chegou 2021 e temos a esperanças 

renovadas.  

 

Tanto no âmbito nacional, a respeito de vida, 

fim da pandemia e vacinação em massa, até  

no nosso amor pelas corridas de cavalos.  

 

A esperança se renova entre criadores e 

proprietários, afinal, uma nova geração está 

estreando. Reprodutores novos e muito 

apostados também estão estreando seus filhos, 

estas sim apostas muito altas.  

 

Particularmente estou muito animado, uma vez 

que ano passado passei “sapateiro”. Depois de 

seis fotos da vitória em um ano (para um 

proprietário minúsculo em um hipódromo com 

corridas quinzenais, este é um número grande), 

também estou esperançoso com os 

“cavalinhos” este ano.  

 

Em relação ao turfe nacional, o ano começa 

com um Rio Grade do Sul fortíssimo. 

Novamente o Grande Prêmio Turfe Gaúcho foi 

um sucesso e a novidade em relação à 

Betsson foi simplesmente espetacular. 

Patrocínio de R$ 270.000,00 por ano, para ser 

gasto única e exclusivamente nas premiações 

dos grandes festivais. O apoio durará três 

anos.  

 

Chegando às provas da Tríplice Coroa Carioca, 

muita emoção e animais cada vez melhores 

tanto no Grande Prêmio Henrique Possolo 

quanto no Grande Prêmio Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

É o 2021 que começou com tudo no turfe 

brasileiro e internacional. E contamos muito de 

tudo isso na terceira edição da Revista Turfe na 

Cidade.  

Foto capa: Antônio Luiz Cintra e Ajuste Fiscal (El Turf) 
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QUEM esperava mais uma transferência 

de pista, assim como  aconteceu no dia 

05 de dezembro, ficou muito feliz ao abrir 

o site do Jockey Club do Paraná e ver 

que as cinco provas na pista de grama 

estavam confirmadas. Enfim chegava o 

dia da estreia da pista de grama.  

 

Em 1.300 metros, oito animais alinharam 

para um momento histórico. Gerson 

Borges de Macedo, narrador oficial há 26 

anos, decretou o momento logo na 

largada: “Atenção, começa a era da 

grama no Tarumã”. Um sonho coletivo se 

realizava.  

 

A beleza da pista e a importância de uma 

“simples” prova para produtos de 3 anos 

sem vitória ficou clara, com a torcida da 

equipe vencedora e a comemoração do 

craque Bruno Queiroz. Grand Fassian, o 

Stud Galope e Maurício Oliveira 

colocaram seu nome na história. 

Primeiros vencedores da pista de grama.    

TARSÍLIO venceu a primeira “volta fechada” da pista 

de grama do Tarumã. O Prêmio Agência Derby não 

era nenhum clássico, porém tinha animais muito 

corredores a pista. 

  

Além do vencedor, Novello, Bartholomeu e Trick Step 

já haviam vencidos provas clássicas. Caled era 

considerado o favorito, afinal, em novembro havia 

feito terceiro no Grande Prêmio Derby Paulista (G1). 

Enfim, um campo duro que ainda colocou a “bomba” 

Admiro na quadrifeta.  

 

Chegada emocionante e com um show de Ivaldo 

Santana, que demonstrou muita experiência ao dosar 

seu pilotado na curva, trazendo na hora certa para 

aparar os ataques de Trem Bala.  

 

Preparo nota 10 de Marcos Decki, que trouxe o filho 

de Tiger Heart – isso mesmo, Tiger Heart – para 

vencer em 1.800 metros.  

SÓ DEU ELES: Apenas dois jóqueis venceram na pista de 

grama do Tarumã até agora. Isso mesmo, das cinco provas 

disputadas no último dia 14, Bruno Queiroz e Ivaldo Santana 

monopolizaram as fotos da vitória.  

Bruninho venceu três, com Grand Fassian (Courtier), Lambert 

(Crafty CT)e Her Tank Zip (Oliver Zip).  

Já Ivaldo Santana cruzou o disco final na primeira colocação com 

Taxfree (Forestry) e Tarsílio (Tiger Heart).  
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A PRINCIPAL prova da programação não foi 

na pista de grama. A Prova Especial José Luiz 

Franceschi, em 1.100 metros foi disputada na 

areia e contou com animais que 

protagonizaram na prova de velocidade do 

Festival do Grande Prêmio Paraná, o Clássico 

Ciro Frare (Listed), vencido pelo “paulista” 

Newark.  

 

Magnum do Iguassu, que havia perdido nos 

últimos galões e Itagiba (Midshipman), que 

chegou em terceiro naquela oportunidade, 

dividiram o favoritismo. Itagiba ainda tinha o 

reforço do vencedor clássico Jack Up.  

 

E deu Stud Galope novamente, com Bruno 

Queiroz “up”. Por pouco não deu dobradinha, 

uma vez que Jack Up quase ultrapassou o 

segundo colocado, Inspetor Fong. 

Treinamento de Maurício Oliveira para este 

crioulo do Haras Cifra.   

NA PROVA ESPECIAL HERMINIO BRUNATTO, 

dedicada à animais de dois anos, quem venceu  - 

e impressionou - foi Portovenere, do Stud 

Magenta. O filho de Salto não deu chances aos 

seus adversários, se posicionando em e 

defendendo os ataques de De Calidad.  

 

Treinamento campeão de Luiz Roberto Feltran e 

uma pilotagem segura de Mikael Mesquita, que 

veio de São Paulo para abrilhantar a reunião 

paranaense.  

 

Quem também fez boa apresentação foi 

Vespanera, com Bright Koller completando a 

quadrifeta. Esta foi a primeira prova para animais 

da nova geração no Hipódromo do Tarumã.  

 

Em 800 metros, o tempo não foi algo de 

impressionar, porém como dito acima, se tratava 

da estreia destes futuros craques paranaenses.  

CHAMOU A ATENÇÃO a vitória da potranca de Her Tank 

Zip, talvez a melhor filha de Oliver Zip (Cit Zip) nesta primeira 

geração do alazão.  

 

Ela já venceu em Cidade Jardim, protagonizou em clássicos 

e lá em São Paulo corre a primeira turma das éguas 

velocistas. Venceu um “Pesos Especiais” em 1.200 metros 

na grama, se tornando - obviamente - recordista da distância.  

 

No campo da prova outra filha de Oliver Zip que se destacou 

no ano passado, Adega Zip, do Haras Cambay. Porém, 

quem chegou na segunda colocação foi Master Chef, que 

melhorou sencívelmente na pista de grama.  

 

Propriedade de Domingos Araújo Glielmi Jr, pilotagem de 

Bruno Queiroz e treinamento de Maurício Oliveira.  
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Finalmente deixamos 2020 para trás e entramos em 2021 

cheios de esperança! Para os que sobreviveram ao ano mais 

difícil das últimas gerações já dá para sentir um gostinho de 

vitória. De um jeito ou de outro as vacinas surgem no horizonte 

e a grande esperança é que em breve toda essa odisseia seja 

passado e não presente. Oxalá! 

 

Dizem que o verde é a cor da esperança e nos parece que o 

verde passou também a ser a cor do nosso Tarumã, não só na 

árvore que emprestou o nome ao Hipódromo, mas agora 

também no palco principal – a pista! E como ficou bonito o 

nosso hipódromo!!!  Remoçou, coloriu, diferenciou, realçou, 

mudou e mudou para muito melhor.  

 

Abnegados turfistas provaram mais uma vez que não são 

“marolinhas” de crise eterna no turfe brasileiro que vão impedir 

grandes conquistas, como a pista de grama do nosso templo 

sagrado das corridas paranaenses. Começamos a contar 

nossas histórias na verde relva do Tarumã, na esperança verde 

de um turfe cada vez melhor e mais ousado. Talvez seja essa a 

característica que define melhor o turfe do Paraná – Ousadia!!   

 

E pensar que até pouquíssimo tempo atrás a imagem era de 

abandono ... sem carta patente, sem corridas, sem vida, sem 

emoções. Somente o verde da esperança de dias melhores 

resistiam! 

 

Atenção...começa a era da grama aqui no Tarumã! Foi assim 

que narrei a largada do primeiro páreo no gramado bonito de 

nosso prado. Que venham grandes emoções, grandes corridas, 

grandes disputas no mais novo palco sagrado do turfe 

brasileiro.  

 

Ahh...já estava esquecendo. Quem ganhou o primeiro páreo em 

pista de grama no Tarumã foi potro Grand Fassian, do Stud 

Galope... de farda verde, verde de esperança, verde de 

Tarumã!!!! 

 

 

EM TERRA DE CEGO... 

 

Corria no Tarumã um cavalo que era cego de um olho – chama-se 

se não me falha a memória Verdugo. Era um bom corredor, nada 

excepcional, mas dava torcida.  

 

Um dia o tal cavalo foi inscrito num páreo onde estavam alistados 

vários outros animais e muitos dos quais de proprietários 

tradicionais do nosso turfe, cujos representantes inclusive eram 

estreantes. Imaginem aquela expectativa dos criadores e 

proprietários pela primeira apresentação de seus pupilos, criados e 

preparados com tanto esmero e dedicação..  

 

Páreo bem disputado, mas no disco prevaleceu o Verdugo, talvez o 

único já corrido. O nosso comentarista, que não falo o nome nem 

sob tortura,  no afã de dar sua abalizada opinião e talvez meio 

distraído com o que estava dizendo falou em alto e bom som ao 

descrever a vitória do meio cegueta: Bonita a vitória do Verdugo 

....vale aquele ditado: Em terra de cego ...quem tem um olho é rei! 

 

Dizem que precisou sair escoltado do Tarumã, pois tinha fila de 

gente braba querendo explicações do nosso herói comentarista!!! 

 

Grand Fassian foi o primeiro vencedor da pista de grama do Tarumã 
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MANHÃ DE SEGUNDA-FEIRA, dia 17 de janeiro, e todos 

poderiam imaginar que os profissionais das cocheiras o brasileiro 

Antônio Luiz Cintra ainda estariam indo dormir. Afinal, uma festa 

após o espetáculo que esta equipe proporcionou um dia antes, no 

Festival do Grand Premio Jose Pedro Ramirez merecia uma festa 

“sem hora para acabar”.  

 

Talvez no Uruguai os profissionais estivessem  

mesmo em festa. Porém o brasileiro não teve  

tempo de comemorar a “trifeta” na principal prova 

do calendário clássico uruguaio, pois está em  

Dubai trabalhando Trancaferro, Uper Class e  

Ajuste Fiscal, que correrão no Dubai World Cup 

Carnival. Isso mesmo, a foto acima é dele na 

manhã da segunda-feira “pós-Ramirez” traba- 

lhando seus animais.  

 

O popular Tolu não teve apenas um festival ótimo 

este ano, hoje ele é o principal treinador do Uruguai. Começou 

com animais enviados por treinadores brasileiros e hoje conta com 

uma grande tropa também de proprietários locais. Óbvio, quem 

não quer ter o campeão das estatísticas treinando seus cavalos.  

Conversamos com ele apenas dois dias após o Festival do 

Ramirez 2021 e o papo foi sensacional, que você acompanha a 

partir de agora.  

 

TNC: Como surgiu a ideia de trabalhar no Uruguai?  

 

                 TOLU CINTRA: Bom, eu tenho cerca de seis clientes 

que  me acompanham desde que eu tirei minha 

primeira matrícula de treinador. Até foram  eles que me 

incentivaram a tirar a matrícula e começar a treinar. 

São  eles Silvio Crespi, João Daniel Tikhomiroff, Arthur 

Mendes, Artur Francisco, Sergio Coutinho Nogueira, 

Marlos Dall Stella.  

  

Eles tinham cavalos comigo no Brasil e eu estava em 

uma situação boa lá, com muitos cavalos  em Cidade 

Jardim. Porém, com a situação ruim que o clube 

passava os  proprietários considerados “menores” 

foram parando e eu  fiquei apenas com estes. Eles me 

passaram a vontade de ir para outros centros, devido a 

difícil situação que passávamos, inclusive dizendo que 

aqui eles parariam com a atividade.                         >>> 

 



Me deixaram a cargo de encontrar uma saída para que continuássemos 

juntos.  

 

Como eles já tinham experiência em levar animais para correr fora do 

país, especialmente em Dubai, a vontade era grande de realizar isso 

Unidos e Uruguai, analisando o custo e benefício de levar os animais 

para lá.  

 

E o Uruguai foi o escolhido por uma série de fatores, como o custo 

benefício, a proximidade, o nível, a facilidade de levar os cavalos daqui, o 

apoio do governo ao turfe, trânsito aberto para o Dubai e etc. Ficou 

decidido que o Uruguai era a escolha mais viável e viemos para cá. Vim 

com 12 cavalos e assim começou nossa história por aqui.  

 

TNC: Como foi a adaptação? Foi muito difícil?  

 

TOLU CINTRA: Eu passei um ano no Centro de Treinamento do Haras 

Nahuel, que se chama CEPE, em Punta Del Este com os 12 cavalos, até 

que o José Laudo de Camargo, que estava se mudando do Uruguai para 

os Estados Unidos, deixou 5 de seus cavalos comigo. E assim fiz com 

estes 17 cavalos meu primeiro ano competindo, ainda sem matrícula e 

correndo em nome do Sergio Dornelles.  

 

As coisas foram indo bem e cresceram com o aparecimento dos resultados. Em 2017 eu mudei para Maroñas esperando crescer mais, já que não havia 

mais boxes livres no centro de treinamento. Isso foi em 2017. E nesta temporada eu comecei a aumentar o número de cavalos, chegando a ter 30 sobre 

a minha responsabilidade. Consequentemente começaram a aparecer as vitórias. 

 

Em 2018 eu contratei o Alcides De Los Santos, que tinha matrícula de treinador, para trabalhar como meu gerente com os animais correndo em nome 

dele. Neste ano já ganhamos as estatísticas, porém ainda no nome dele. Veio a minha matrícula e em 2019 e 2020 ganhamos já com os cavalos 

correndo em meu nome.  

 

Foi um começo muito difícil, principalmente pelo regulamento daqui em que um treinador estrangeiro teria que ter três anos sem ter nenhuma suspensão 

para atuar no Uruguai. Eu havia tido uma suspensão no Brasil, então por isso fiquei três anos esperando pela matrícula. Também tivemos um pouco de 

rivalidade, a dificuldade de aceitação dos profissionais daqui... Mas isso foi só no início.  

 

Aos poucos as coisas foram andando, o pessoal começou a ver minha forma de 

trabalhar com seriedade, minha ética profissional de não receber nenhum cavalo 

que estivesse sob a responsabilidade de outro treinador – coisa que não faço até 

hoje – e isso criou um grande respeito entre nós. 

Hoje estou muito bem adaptado, consegui montar uma equipe espetacular, a qual 

devo todos os meus resultados, inclusive trazendo alguns profissionais que 

trabalhavam comigo no Brasil e as coisas começaram a acontecer. 

  

TNC: Você falou que no começo teve um pouco de dificuldade na aceitação do 

seu trabalho por parte dos profissionais do Uruguai. Existiu preconceito e pressão 

no seu início aí? 

 

TOLU CINTRA: Eu não vou dizer pressão, mas um pouco de preconceito e um 

pouco de, não digo inveja, mas o turfe do Uruguai era um turfe fechado. E a 

presença de estrangeiros começou a incomodar, pois o volume de profissionais de 

fora aumentou muito de uma hora para outra. Veio o Dornelles, já tinha o Ricardo 

Colombo e o Ivo Pereira, vim eu, veio o Luis Signoretti, veio o Raimundo Soares, 

veio o Darci Minetto, então é caro que começou a ter um pouco de relutância dos 

profissionais daqui para não ter uma invasão de profissionais. 

 
 

Então sim, houve um pouco de dificuldade no início, mas como eu disse, vem melhorando dia a dia a partir do momento que eles percebem que eu sou 

uma pessoa extremamente profissional, extremamente ético e dessa forma as coisas vão melhorando.  

 
TNC: Na sua primeira vitória clássica no Uruguai, qual foi o sentimento? E qual a mais  importante na sua opinião? 

 

TOLU CINTRA: A primeira vitória de Grupo 1 minha foi do Don Carrasco no Grand Premio Pedro Piñeyrua, há três anos. Neste ano foi o terceiro ano que 

ganho seguidamente esta prova. E este Piñeyrua (com Don Carrasco) foi muito especial porque foi para o Doutor Ulisses Carneiro, uma das primeiras 

pessoas que me apoiou aqui, um amigo de verdade.  

 

Foi realmente muito especial. O primeiro Grupo 1 a gente não esquece 

, foi muito emocionante pelo proprietário, pelo jóquei (Everton  

Rodrigues), por tudo, e pelo próprio cavalo, que real- 

mente era fora de série. 

  

A vitória mais importante eu devo dizer que foi o Grand e Prêmio Jose 

Pedro Ramirez do ano passado. Porque foi talvez com o melhor  

cavalo que já treinei (Ajuste Fiscal), é um cavalo que deveria ter sido  

tríplice coroado, mas infelizmente na terceira prova passou por uma  

série de problemas e acabou em terceiro, muita gente duvidou do  

seu talento em distâncias mais longas, recebi muitas críticas quando  

inscrevi ele no Ramirez, inclusive muita gente nem o indicou achando  

que ele não era tudo isso, e ele ganhou a principal prova do turfe  

uruguaio com uma tremenda autoridade e na maior marca da história.  

 

E aí sim o sentimento é muito bom. Porque você acha que tem um  

cavalo com muita qualidade nas mãos e ele confirma tudo o que  

você  acredita. Então realmente esta foi a vitória mais importante  

minha no Uruguai.                                                                          >>> 

 

 

Don Carrasco vencendo o GP Piñeyrua (G1) 

Don Carrasco foi o primeiro G1 de Tolu no Uruguai 

Tolu e as taças de Ajuste Fiscal no GP Jose Pedro Ramirez 



TNC: Hoje você está em Dubai preparando os animais uruguaios para o Carnival 

Festival de Dubai. Ao mesmo tempo você teve resultados sensacionais no maior 

festival uruguaio mesmo não estando lá. Como é assistir de tão longe resultados 

tão expressivos e qual a relação de confiança entre você e sua equipe?  

 

TOLU CINTRA: Eu viria para Dubai no dia 10 de janeiro, quatro dias após o 

Ramirez. Eu comprei a passagem para o dia 10 pois a estreia dos animais aqui 

(em Dubai) é dia 21. Com o adiamento do Ramirez para o dia 17, devido ao 

Covid-19, não haveria tempo de eu sair no dia 18 e chegar aqui no dia 21. Então 

eu optei por vir para cá, porque meu projeto de vida desde que aportei no 

Uruguai era continuar uma trajetória internacional.  

 

Não me arrependo, ainda bem que eu vim, pois consegui colocar os cavalos em 

uma situação muito boa. Eles estão muito bem para estrear, embora serão 

páreos dificílimos. E para assistir ao Ramirez, devido ao fuso horário foi a 

madrugada toda. Nossa equipe passou a noite em claro, inclusive o Vagner Leal 

que também está aqui, torcemos, vibramos e no final deu tudo certo.  

 

O Ramirez correu as 4 da manhã e às 4h40 eu á estava saindo com os cavalos para a raia, porque aqui eu tenho um horário muito restrito para usar a 

raia. Eu tenho que entrar na pista às 5h00 e sair às 5h30. Para dificultar ainda mais, a raia fica a 3 quilômetros da cocheira. Tem que ir caminhando e 

voltando.  

 

Então eu pouco pude comemorar o Ramirez na hora da vitória. Assistimos pela televisão via internet com a nossa equipe e foi uma situação diferente. 

Vibramos e comemoramos muito, porém foi uma situação diferente: ter cavalos em um festival destas  dimensões e não estar presente. Mas como eu te 

disse, por um bom motivo.  

 TNC: Você é hoje o melhor treinador do Uruguai na atualidade, afinal, venceu três 

estatísticas consecutivas. É um sentimento de “vim, vi e venci”? 

 

TOLU CINTRA: Quando eu tinha uns 17 anos mais ou menos, mexendo em um maço 

de Marlboro – que não era nem meu, porque eu não fumava – e olhando o selo do 

cigarro, porque eu tinha esta mania de tirar e ler, eu li esta frase: Veni Vini Vici. Eu olhei 

e achei a frase bonita e fui pesquisar para saber o que esta frase significava. E aí 

descobri que foi César, Imperador Romano, que quando achou que havia conquistado o 

mundo voltou para Roma e disse “Veni Vidi Vici”, “eu vim, vi e venci”. 

 

 E isso ficou na minha cabeça por muitos anos, como uma coisa muito bacana. Até que 

quando, depois de começar a treinar e aumentar o número de cavalos meus, eu decidi 

montar o Stud Veni Vini Vici. E esse nome me acompanhou sempre, por toda a minha.  

 
 
vida. Esse nome faz parte da minha vida .  

 

E de fato, quando eu fui para o Uruguai eu não fui para “passear”, eu fui de uma forma muito profissional, tive um ano com poucos cavalos, mas usei 

para aprender como era uma chamada no turfe uruguaio, saber como eram as corridas, me informar e ter um ano de muito aprendizado. E depois, 

quando você se dedica, quando consegue montar uma boa equipe, você trabalha e consegue cavalos bons, as coisas ficam mais fáceis.  

 

Começam a aparecer cavalos melhores, proprietários dedicados e a coisa vai andando. Realmente eu não esperava o resultado alcançado tão rápido. Eu 

bati tantos recordes que eu não sei nem se eu vou saber te dizer. Recorde de vitórias em uma única temporada, recordes de vitórias clássicas em uma 

única temporada, a trifeta – primeiro, segundo e terceiro – no Ramirez também é um recorde histórico e inédito. Tem mais uns que me fugiram agora, 

mas acredito que conseguimos cravar nosso nome na história do turfe uruguaio. São números que dificilmente serão batidos.   

TNC: Para terminar: o que podemos esperar de Antônio Luiz Cintra nas próximas temporadas? Pensa em mudar para outras praças?  

 

TOLU CINTRA: Acabando as corridas aqui em Dubai eu volto para  Uruguai, pois tenho 40 potros de qualidade na cocheira, 40 potros que os proprietários 

acreditaram em mim, que eu comprei na Argentina, no Brasil e no Uruguai. É um lote bem equilibrado – 16 comprados no Brasil, 14 comprados na 

Argentina e uns 10 no Uruguai – e eu devo aos proprietários que acreditaram em mim a campanha destes potros.  

 

Não penso em mudar do Uruguai, penso sim em continuar com este projeto de fazer temporadas fora. A equipe está mostrando que sem mim fisicamente 

funciona muito bem. Então acredito que consigo para o próximo ano mais cavalos de qualidade que possam vir para o Uruguai e fazer campanha.  

Só assim que conseguimos manter os proprietários 

na atividade.  

 

Fica mais fácil vender os cavalos, fica mais fácil 

correr páreos de qualidade, com prêmios que 

compensem e satisfazer a mim profissionalmente. Eu 

estarei competindo em um nível de carreira como o 

de Dubai e satisfazer também aos proprietários, 

porque turfe não é só dinheiro. O fato deles terem 

cavalos competindo em Dubai é algo muito grande. 

Isso faz com que proprietários se mantenham na 

atividade.  

 

Antônio Luiz Cintra apresentou alguns de seus 

animais em Dubai no último dia 21. A melhor atuação 

foi de Ajuste Fiscal, que fez quinto muito próximo em 

uma distância totalmente atípica (1.600 metros.  

 

No dia 28 de janeiro, Tolu venceu em Dubai com 

o cavalo uruguaio El Patriota.   

 

Vitória de Atletico El Culano e trifeta de Tolu no  GP Jose Pedro Ramirez 2021 

Aero Trem e o bi no GP Pineyrua (G1) 

Vitórias que deram a Tolu o tricampeonato de estatísticas 





 

 

 

 

Apenas cinco éguas se sagraram tríplice coroadas na 

Gávea: Indian Chris (Ghadeer), Virginie (Legal Case), Be 

Fair (Fast Gold), Old Tune (Wild Event) e No Regrets 

(Fluke). Será que teremos a sexta este ano? 

Site JCB por Sylvio Rondinelli Site JCB por Sylvio Rondinelli 

Site JCB por Sylvio Rondinelli 

Site JCB por Sylvio Rondinelli 



 

Site JCB por Sylvio Rondinelli 

Site JCB por Sylvio Rondinelli 

Site JCB por Sylvio Rondinelli 



No dia 28 de janeiro, quinta-feira, às 17h, chegará ao 

fim o pagamento dos Added's para os GP's Henrique 

Possolo (G1-1600mG) e Estado do Rio de Janeiro 

(G1-1600mG), as primeiras etapas da Tríplice Coroa 

de potrancas e potros do Hipódromo da Gávea, 

respectivamente. As provas estão marcadas para o 

dia 7 de fevereiro e os proprietários, profissionais e 

turfistas já estão apreensivos com o que devem 

assistir. 

 

No páreo das potrancas, o treinador Christiano 

Oliveira, responsável pelos animais do Haras Santa 

Maria de Araras, deverá anotar quatro competidoras: 

Queller (Arg), Idle Ways, If Looks Like e I Believe In 

Magic.  

 As duas primeiras fizeram a dobradinha na 

preparatória para o G1 ocorrida em janeiro, enquanto If 

Looks Like (ganhadora de G2 e G3) e I Believe in 

Magic estão preservadas desde dezembro para o 

desafio de fevereiro. 

 

As prováveis adversárias do time Araras deverão ser a 

estreante no turfe carioca In Society (Bet Gold Stud - 

detentora de três Grupo 1 em Cidade Jardim), Rita de 

Cascia (Haras Clark Leite - venceu uma preparatória 

em dezembro) e Janelle Monae (Haras Santa Rita da 

Serra - estreou com vitória impressionante), todas elas 

aos cuidados de Luiz Esteves, que ainda terá Original 

Cash (Stud Red Rafa). 

 

O profissional que atua no CT Vale do Marmelo e lidera 

com facilidade a Estatística Clássica Nacional como 

treinador, também tem cartas importantes no páreo dos 

potros, em especial Oberyn (Stud Happy Again -     >>> 

vencedor de G1, G3 e LR), Olympic Kremlin (Stud 

H&R - campeão de G3 e com colocações importantes 

em G1) e Jackson Pollock (Stud Verde - campeão de 

G1, mas que não atua desde final de setembro). 

 

O voluntarioso João da Jandinha (Stud J. Lírio Aguiar 

- colocações em G1, G3 e LR), sob os cuidados de 

Leonardo José dos Reis e recebendo direção do 

prodígio Bruno Queiroz, tentará buscar este Grupo 1 

para os corredores que treinam na Gávea. 

 

Oriundo de Cidade Jardim, Lionel The Best (agora 

com as cores de Cristiano Mendes de Cordova 

Nascimento) tentará abrir a Tríplice Coroa carioca 

assim como o fez em São Paulo, em setembro de 

2020. Há lembrar que em dezembro o potro venceu o 

GP Paraná (G3-2000mA). 

 

Os demais candidatos serão revelados após o 

fechamento desta edição da Turfe na Cidade. 

 
Lionel The Best vem de vencer o Grande Prêmio Paraná 

Janelle Monae estreou como uma craque 

Oberyn é o craque a ser batido 





Quem nunca sonhou em viver entre craques máximos mundiais? Talvez não “viver”, mas aposto que 90% dos leitores de nossa 

revista pagariam caro – e muito caro – para ter a oportunidade de conhecer de perto craques como Frankel, Arrogate e a “rainha” 

Enable.  

 

Pois um brasileiro não paga nada para isso. Muito pelo contrário, ele ganha um ótimo salário para estar ao lado destes craques 

mundiais. Felipe Lopes, gaúcho, viu seu pai deixar o Brasil para tentar a sorte como galopador na Irlanda quando ainda tinha 18 

anos. Dois anos depois, quando estava com 20, Felipe recebeu o convite do pai e não pensou duas vezes: foi ganhar a vida na 

terra da Rainha

A ligação de Felipe com o turfe começou cedo. Ele é neto do 

treinador A.C. Lopes, que exerceu a profissão nos 

Hipódromos do Cristal e Cidade Jardim. Seu tio-avô, G. 

Lopes, filho do ex-jóquei N. S. Conceição, também foi fonte 

de inspiração e lhe deu mais vontade ainda de trabalhar no 

turfe.  

 

A caminhada de Felipe até os dias de hoje. A chegar na 

Irlanda, sua primeira dificuldade foi a falta de fluência na 

língua inglesa. Seu primeiro trabalho foi em uma cocheira de 

breeze-up no condado de Tipperary. Mas não era ali onde ele 

sonhava estar.  

 

Seu pai, que já estava estabilizado lá, conseguiu um emprego 

para ele com o treinador Kevin Prendergast. Por seis anos 

neste Stud, conseguiu começar a entender como funcionava 

o turfe europeu. Logo outras oportunidades começaram a sur- 

gir. O brasileiro teve a chance de trabalhar por uma 

temporada no Mountain View’s Stud, preparando potros para 

os leilões. E ali as coisas começaram a mudar, uma vez que 

a partir desta oportunidade surgiram outras relacionadas aos 

potros e os respectivos leilões.  

 

Foi convidado a trabalhar na “icônica” Juddmonte Farm, na 

sede Irlandesa onde os potros são domados. Por seis anos 

ali, conheceu alguns craques que posteriormente brilharam 

nas pistas. Porém, foi ao receber um outro convite que o 

convívio com verdadeiros craques mundiais.  

 

Em 2018 Felipe recebeu o convite do Diretor da Juddmonte 

da Inglaterra para se mudar para aquela sede. O destino foi o 

Banstead Manor Stud, onde ficam parte das matrizes, os 

potros recém-nascidos e claro, as grandes estrelas: os 

reprodutores mundialmente conhecidos.                            >>>  

Felipe Lopes e a craque Enable 



Entre os craques que Felipe Lopes teve a oportunidade de 

tratar ou conhecer pessoalmente, tanto dentro da Juddmonte 

Farm  trabalhando quanto podendo assistir nas pistas.  

 

Correndo, Felipe viu Sea The Star, Stradivarius, Dylan 

Thomas, Minding, Enable and Kingman entre vários outros. 

 

Na “lida” diária, teve a oportunidade de trabalhar com a 

craque Enable, que ele ajudou a domar e reencontrou no ano 

passado quando a mesma se aposentou. Hasili, Banks Hill, 

Kind, Heat Haze são algumas das matrizes que Felipe 

atendeu.  

 

E entre os machos, animais que povoam a mente dos 

turfistas que amam o esporte: Frankel, Kingman, Oasis 

Dream, Bated Breath, Expert Eye, Dansili, Cacique, Zamindar 

entre outros. Além de éguas que aportam por lá na 

temporada de reprodução, como Zarkava e Ouija Board ente 

outras.  

 

Mas Felipe não trabalha apenas dentro da Juddmonte Farm. 

Nas temporadas de leilões, ele vai até outros Stud para 

preparar os potros para o intenso e poderoso mercado 

europeu. Na verdade, dizer “mercado europeu” é fugir da 

realidade, já que os grandes leilões no Reino Unido recebem  

Compradores do mundo todo. Com destaques para os 

árabes, que cada vez mais se envolvem nas corridas de 

cavalos puro-sangue inglês.  

 

Um deles, inclusive, o fundador da Juddmonte Farms, o 

Prince Saudita Khalid Bin Abdullah, faleceu no último dia 12 

de janeiro. Ele era um dos principais investidores do turfe 

mundial.  

 

Em suas conquistas praticamente tudo, incluindo o Eclipse 

Awards de criador e também de proprietário, honras estas 

conquistadas por pouquíssimos turfistas.  

E este expertise nos leilões europeus rendeu a Felipe um 

promissor mercado: o da exportação. Foi ele quem agenciou 

a venda do cavalo Own Them, no fim de 2020.  

 

O castanho do Stud My Hero Dad em parceria com o 

Castellano Stud (este também seu criador), foi indicado por 

Felipe para um proprietário com operações no turfe de Hong 

Kong e da Austrália.  

 

Felipe conheceu este proprietário através de outro brasileiro, 

o jóquei campeoníssimo Silvestre de Souza, que é compadre 

dele. A princípio o investidor queria um cavalo europeu para 

distâncias longas e na pista de grama. Contudo, quando 

Felipe viu Own Them vencendo “aos esbarros” o Grande Prê- 

mio Derby Paulista (G1) de 2020, não teve dúvidas em 

indicar o filho de Salto, que possui um pai tão conhecido por 

lá (Pivotal).  

 

Ele nos contou que “está sempre disposto a ajudar o 

crescimento do turfe brasileiro”, e que “como está há dez 

anos trabalhando com leilões europeus, fez muitos contatos 

e amizades na indústria, acreditando ser possível auxiliar 

bastante os criadores brasileiros a adquirir e importar 

matrizes e também reprodutores do Reino Unido e da 

Europa no geral”.  

 

Este é Felipe Lopes, o marido da Fátima, pai da Antonya – 

hoje com 2 anos – e um exemplo de dedicação ao “esporte 

dos reis”. Um brasileiro que foi para a Europa com um sonho 

e, depois de uma década, convive com ídolos mundiais 

como Frankel, Enable e tantos outros ídolos que nós temos.  

 

O fenômeno Frankel com o brasileiro  

Felipe com a esposa Fátima, ainda esperando Antonya  

O brasileiro em  foto com a sensacional Hasili  





 

          ATLETICO EL CULANO não é brasileiro, mas sua linha e, 

obviamente, o proprietário, treinador e jóquei são. Em uma vitória 

autoritária para o Haras Bagé do Sul,  o filho de Alcorano deixou a 4 ½ 

corpos o também brasileiro Olympic Harvard. Em terceiro mais um 

brasileiro, Keep Down.  

Uma trifeta treinada por Antônio Luiz Cintra no Grand Premio Jose 

Pedro Ramirez 2021.  

Pilotagem campeã de José da Silva, que montava em Cidade Jardim 

sobre o nome de “J. Moura”. Domínio total do Brasil nesta prova. 

          Outra trifeta brasileira aconteceu na prova de velocidade do 

Festival, o Grand Premio Maroñas (G2). RAINHA PIONEIRA deu o 

TRICAMPEONATO da prova ao Haras Belmont.  De quebra, o 

treinador brasileiro Ricardo Colombo venceu pela terceira vez 

consecutiva a carreira.  

Pilotagem tranquila de Luis Cáceres nesta filha de Pioneering, em 

mãe filha de Blade Prospector.  

Na segunda colocação chegou Mango Jangle (Haras Phillipson) e 

na terceira colocação chegou Special Energy (também brasileiro).  

          HONRA REAL venceu o Grand Premio Ciudad de Montevideo 

(G1), prova dedicada às éguas no festival. De proprietários uruguaios, 

a filha de Agnes Gold em mãe Northen Afleet não deu chances às 

adversárias.  

Assumiu a ponta na hora certa e foi tirando vantagem, sem se 

preocupar com as adversárias. Corre muito a crioula do Haras Niju, 

que recebeu a pilotagem de Pablo Rodríguez e os treinamentos de 

Pablo Gonzáles.  

Fase maravilhosa do Haras Niju no turfe sul-americano.  

          E o que falar desta “locomotiva sem freio” chamada AERO 

TREM? O filho de Shanghai Bobby conquistou o bicampeonato do 

Grand Premio Pedro Piñeyrua (G1).  

Uma vitória autoritária novamente, mostrando que é um dos 

melhores milheiros da América do Sul. Pilotagem nota 10 do 

campeoníssimo José da Silva.  

De criação e propriedade do Haras Old Friends, o brasileiro bateu 

Sub Maner por 2 ½ corpos.  Rey Victorioso, também brasileiro foi o 

terceiro.  Treinamento de Antônio Luiz Cintra.  
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No fim de 2020 uma notícia animou muito os amantes das 

corridas de cavalos, principalmente os que participam de 

provas de Cancha Reta: os maiores hipódromos do Brasil da 

modalidade chegaram a um acordo com a Associação 

Brasileira de Cancha Reta – ABCR e finalmente teremos um 

exame antidoping padronizado.  

 

Conversamos com o Presidente da entidade, Allan Guerra, 

que nos contou um pouco desta “batalha” de quatro anos 

para chegar ao bem comum.  

 

O primeiro ponto a se tratar é a motivação para que a ABCR 

fosse fundada, que foi exatamente a padronização do exame 

antidoping. Segundo o Presidente, a necessidade dos 

animais correrem em condições igualitárias e justas é 

imperativa. Equalizar as chances para todos os proprietários 

e treinadores passa totalmente pela realização do exame 

antidoping.  

 

Afinal, o exame não é o problema, o problema são as 

pessoas que usam estas substâncias proibidas para obter 

vantagens perante aos concorrentes. Em todos os esportes 

existe o exame antidoping, desde a natação até provas de 

tênis de mesa nas Olimpíadas. Então nas provas de cancha 

reta – que envolvem apostas – é necessário que o exame 

também exista.  

 

O Presidente Allan ressalta que os exames vêm acontecendo 

desde 2016 nos principais hipódromos. Então porque esta 

regulamentação?  

 

O motivo é simples: os laboratórios brasileiros hoje não 

conseguem mais acompanhar as práticas ilícitas de 

treinadores e proprietários que insistem nesta ação libidinosa. 

Ao contrário, a grande maioria dos profissionais, proprietários 

querem o exame antidoping 

Então assim surgiu a ideia de buscar o melhor laboratório 

para garantir a transparência nas maiores provas de cancha 

reta do Brasil. Através de indicação do Jockey Club Brasileiro 

foi acertado que o laboratório California Animal Health and 

Food Safety Laboratory, em Davis, na Califoria foi escolhido.  

 

Allan Guerra conta que esta prática de regulamentação do 

exame antidoping na cancha reta já era para ter sido 

praticada no início de 2020. Porém, com a pandemia do 

Covid-19, somada a falta de informação e a mudança do 

calendário de carreiras, “bagunçaram” essa iniciativa.  

 

Quando as carreiras voltaram, a partir de setembro, as 

entidades se reuniram e o acordo saiu: A partir deste mês – 

janeiro – os Jockeys Clubs de Alegrete, Palmeira das 

Missões, Santo Augusto, Carazinho, Fazenda Rio Grande, 

Tupanciretã, Uruguaiana, Rio Pardo, Cruz Alta, Julio de 

Castilhos, além do Jockey Club do Rio Grande do Sul no 

Grande Prêmio Turfe Gaúcho, vão realizar exames no 

laboratório acima. 

 

Somado aos exames, outro ponto muito interessante para 

enriquecer ainda mais a cancha reta brasileira. A partir deste 

ano, os hipódromos citados acima vão acatar em comum 

acordo todas as punições, independente da praça. Se um 

animal for pego no doping na Penca de Santo Augusto, por 

exemplo, este animal e seu treinador não poderão participar 

de pencas nos outros hipódromos pertencentes a AABCR até 

o fim da suspensão. Semelhante ao que acontece no prado.  

 

Com esta prática a cancha reta brasileira – pelo menos os 

hipódromos que fazem parte da ABCR – começa a 

verdadeiramente cumprir regras já previstas no Código 

Nacional de Corridas, uma vez que estas entidades possuem 

Carta Patente.  

 

Mas não só esta a vantagem. A imagem da cancha reta 

melhora e muito do preconceito que alguns tinham em 

relação ao doping  cai por terra. O que é muito importante, 

uma vez que grande parte da cadeia produtiva do Puro-

Sangue Inglês nacional vai para a cancha reta. Inclusive 

muitos criam animais exclusivamente para esta modalidade 

do turfe.  

 

Vitória do esporte perante a falta de esportividade e 

honestidade de poucos, que agora ou “jogam limpo” ou 

entrarão no limbo.  Todas as provas da ABCR terão antidoping enviado a Davis - CA  





         O ano começou com a nova geração na pista. E OLINDA DO IGUASSU (Pioneering) venceu a Prova Especial Eleutério Prado. De criação 

e propriedade do Haras Rio Iguassu, a neta de Amigoni mostrou muita desenvoltura em sua primeira atuação. Treinamento de Antônio Oldoni e 

pilotagem de Valmir Rocha.  A seguir chegaram Moon and Stars, Gel do Jaguarete, Justitie e Jamilla. Tempo de 1’05”415 para os 1.100 metros.  

PASSATEMPO não deu chances aos adversários 

em uma bela atropelada. De beleza impressionante, o 

potrinho tordilho de criação do Haras Vale Verde foi o 

segundo macho a da geração em Cidade Jardim a vencer. O 

primeiro foi Lomar, ainda no fim de 2020.  

 

Com pilotagem tranquila de J.Severo, o filho de Victory Is 

Ours e Sweet Mariana (First American) tem jeito de quem vai 

pegar distância.  

 

Ainda é cedo para saber se ele irá disputar a liderança da 

geração, principalmente na grama. Porém, festa para os 

titulares do Stud Flor de Lotu e também para o treinador 
J.G.Costa. Tempo de 1’05”534 para os 1.100 metros.   

ROYAL FORESTRY se redimiu da péssima 

atuação no Grande Prêmio Paraná (G3), disputado n 

Hipódromo do Tarumã em dezembro, vencendo e 

convencendo no Grande Prêmio Presidente Antonio Correa 

Barbosa (G3) .  

 

E o duelo foi todo paranaense, uma vez que Kopenhagen, do 

Haras Springfield, disputou com ele até os 200 metros finais. 

Porém, quando Jeane Alves exigiu o filho de Forestry e Bela 

Val (Val Royal ), ele  abriu grande vantagem para os demais 

adversários.  

 

Treinamento campeão de Julio Cesar de Moura Rosa, para 

este crioulo do Haras Belmont de propriedade do Stud 
Fenômeno. Tempo de 2’13”634 para os 2.200 metros.  

O Favorito Turfe por Porfírio Menezes 
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O Grande Prêmio Piratininga têm um 

novo dono.  E que dono! Homer Screen desde a estreia era 

muito cotado, porém sempre havia se destacado no 

gramado.  

 

Até por ser de criação do Haras Santa Maria de Araras, 

parecia que a areia não seria seu piso favorito. Ledo engano. 

 

O filho de Adriano na craque Smile Jenny (Wild Event) 

assistiu o até então invicto Bryan Dollar até os 400 metros 

finais, quando simplesmente despachou os adversário para 

uma linda vitória.  

 

Tranquilo no dorso do alazão, o recordista mundial de 

vitórias, Jorge Antônio Ricardo,  alcançou mais uma vitória 

clássica na carreira. Ricardinho nem bem chegou para atingir 

as 13 mil vitórias e já se aproxima das 13.100.  

 

Treinado por Mário André, Homer Screen atingiu sua quinta 

vitória em seis atuações. Pertence ao Stud Alessia & Naela, 

do jogador Paolo Guerrero. O temo para os 1.600 metros foi 

de 1’32”841.  

No Grande Prêmio 25 de Janeiro 

uma estrela se consagrou agora na pista de areia de Cidade 

Jardim.  

 

Golden Pacific gosta de viajar, uma vez que é bicampeã do 

Clássico Primavera (Listed), principal carreira para éguas no 

Hipódromo do Tarumã. E depois de vencer esta prova em 

dezembro, reapareceu em grande estilo vencendo este 

Grupo 2 em São Paulo.  

 

Filha de Agnes Gold e Pacific Girl (Hard Spun), a alazã de 

criação do Haras Anderson assistiu de longe Karol King 

pontear a prova. Vale ressaltar que, mesmo sendo a atual 

campeã da prova, Karol King não corre o mesmo na areia.  

 

E assim, mesmo com Lixivia e a própria ponteira tentando 

resistir, Golden Pacific passou “de viagem” pelo externo para 

uma linda vitória.  

 

De propriedade do Haras Sweet Karol, Golden Pacific recebe 

os treinamentos de Adelcio Menegolo e pilotagem de 

Leandro Henrique. Tempo de 2’02”280 para os 2.000 metros. 

Fascinatin Fanny têm um poderio locomotor 

impressionante. Já havia chamado a atenção na prova 

preparatória para a Pegasus Brasil 2020, porém a raia muito 

encharcada atrapalhou sua atuação.  

 

Agora, no Clássico Thomaz Teixeira de Assunção Junior 

(Listed), a filha de Forestry e Neuili (Royal Academy) não deu 

nem torcida a quem apostou contra. Um show desta 

castanha de criação e propriedade do Haras Cima.  

 

E por falar em Cima, eles estão em grande fase, acertando 

com todos os animais. É filho de Courtier, filho de Forestry, 

na próxima geração filhos de Camelot Kitten e Kentuckian. 

Enfim, investimento trazendo retorno.  

 

Ótimo trabalho da equipe comandada pelo médico veterinário 

Dr. Fernando Bastos. Treinamento campeão de Olívo 

Zantedeschi e pilotagem segura de Marcos Ribeiro nos 1.200 

metros, assinalando o tempo de 1’09”636.  

 

A seguir chegaram a ótima Best Magee, Hamitbey, Poderosa 

Ghadeer, Heidy Bloom, Tara de Birigui e Gold Heart.   O Favorito Turfe por Porfírio Menezes 
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ANUÁRIO DE 
REPRODUTORES 2020 

GARANTA O SEU NAS AGÊNCIAS DO STUDBOOOK 

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



OLYMPIC KREMLIN se tornou uma das 

forças do Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro (G1), 

primeira prova da Tríplice Coroa carioca ao vencer o Grande 

Prêmio José Buarque de Macedo (G3).  

 

Uttori chegou a dar fila de vitória, porém não foi capaz e 

segurar o arremate final deste filho de Agnes Gold e Sweet 

Lemonade (Lemon Drop Kid).  

 

Grande direção do “Dragão” Valdinei Gil no pupilo do Haras 

H & R, que recentemente adquiriu o alazão do Haras Regina, 

seu criador.  

 

Vitória consistente. Mais uma clássica de Luiz Esteves. A 

seguir chegaram Uttori e Playa Los Ingleses.  

QUELLER (ARG) surpreendeu a todos que 

esperavam uma fácil vitória da favorita Idle Ways, no Grande 

Prêmio Roger Guedon (G3).  

 

A última preparatória para o Grande Prêmio Henrique 

Possolo (G1), primeira etapa da Coroa de éguas, tinha as 

duas éguas do Haras Santa Maria de Araras – Stud Santa 

Maria como grandes protagonistas.  

 

E deu a lógica, porém em ordens inversas. Pilotada por 

Waldomiro Blandi, a filha de Roman Ruller e Queen Cabaret 

(Wild Event) tabém coloca seu nome como uma das 

prováveis forças para a carreira do início de fevereiro.  

 

Vitória especial para Christiano Oliveira, a de número 700! 

         Sempre levada em altíssima conta, I’M STRONGER mostrou que é “forte” ao vencer o Clássico Antônio Carlos Amorim (Listed), para éguas 

de 3 e mais anos em 1.600 metros. Mesmo enfrentando uma tropa muito forte, a filha de Midshipman e Uphill (Torrential), deixou todas as 

adversárias para trás. Pilotagem nota 10 de Jorge Ricardo e treinamento perfeito de Luiz Esteves para esta crioula do Haras Santa Rita da Serra. 

Site JCB por Sylvio Rondinelli 
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MAPA MUNDI confirmou ser o grande nome na 

pista de areia do Hipódromo da Gávea no momento. No 

Grande Prêmio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (G3), 

o castanho filho de Cape Town e Renânia (Redattore) 

conquistou mais uma linda vitória.  

 

Quem deu muito trabalho ao defensor do Stud Xeque Mate 

foi Capitão Barbosa, que mostrou muita predileção para a 

areia. Parecia batido e voltou pelo interno da pista 

dificultando e muito a vitória de Mapa Munda.  

 

Vale ressaltar também a grande direção do “Braço de Mola” 

Leandro Henrique.  Na entrada da reta final ele ficou sem 

passagem pelo interno da pista, suspendeu e tirou o 

castanho para a baliza 6, vindo com muita energia para 

buscar o ponteiro.  

 

O crioulo do Haras Figueira do Lago assinalou 1’59”83 para 

os 1.900 metros na areia macia. Chegaram a seguir Capitão 

Barbosa, Ultra Bom (levado de São Paulo e que vinha de 

placê no GP Paraná), Príncipe Daniel e Berlin Light.  

AMOR TOTAL venceu uma carreira “de cinema” no 

Clássico Bal a Bali, disputado em 1.500 metros na pista de 

grama.  

 

Em uma chegada espetacular protagonizada também por 

Campelanda e Noorgard, que endureceram para o vencedor, 

o filho de Put It Back e Quite a Brite (Stormy Atlantic) 

mostrou que realmente é diferenciado.  

 

Amor Total surgiu como um dos líderes da geração, porém 

sofreu um problema locomotor na segunda prova da Tríplice 

Coroa Carioca, ficando algum tempo longe das pistas. 

Depois deste hiato, só tem melhorado.  

 

Vale destacar dois outros pontos: primeiro a estreia 

sensacional de Campelanda, que vinha de se apresenta um 

mês antes em 2.000 metros na pista de areia. E mais do que 

nunca destacar a pilotagem espetacular de Alex Mota. O 

“Borboleta” monta demais. Cálculo de carreira perfeito.  

 

Criação do Haras Santa Maria de Araras e propriedade do 

Stud Eterno Amor. Tempo de 1’27”56. 

I BELIEVE THAT  correu muito e por pouco não 

bateu o recorde dos 1.000 metros na pista de grama do 

Jockey Club Brasileiro.  

 

Na Prova Especial Joao Vieira, a filha de Put It Back e Que 

Fuerza (Wild Event) não tomou conhecimento das 

adversárias, vencendo e convencendo.  

 

De criação e propriedade do Haras Santa Maria de Araras, a 

potranca derrotou ótimos nomes que contam com vitórias 

clássicas, como Nice Lady e a atual campeã do Grande 

Prêmio Major Sukow (G1), Gata Y Flor.  

 

E vale a pena falar um pouco também sobre estas duas, que 

não repetiram atuações antigas, chegando lá atrás. Sem ter 

nada a ver com isso, I Believe That ficou muito próxima – 

seis décimos – de bater o recorde de Bottega, outra cria do 

Haras de Julio Bozano.  

 

Na segunda colocação chegou New Emperor em ótima 

atuação, Melhor Maneira, Danish Ship e Nice Lady. O tempo 

foi de 54”73 para o quilômetro gramado. 
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Uma das provas mais esperadas do ao no turfe brasileiro é o Grande Prêmio Turfe Gaúcho. Ao lado do “extinto” Grande Prêmio 

Turfe Paranaense, tem o poder de misturar a energia da Cancha Reta com a distância quase de prado, 700 metros.  

 

E se existe um lugar que realmente os turfistas amam a cancha reta, é o Rio Grande do Sul. Claro que, com isso, diversos Stud e 

Haras importantes fizeram questão de participar da disputa pelo prêmio de R$ 50 mil. Uma tradição cinquentenária dentro do turfe 

nacional.   

A festa começou com a apresentação e posteriormente os 

arremates, que venderam na pedra oficial um total de R$ 287 

mil.  

 

O favorito nas apostas foi SAILOR COURTIER, que 

posteriormente viria a vencer a prova. Porém, como ficou 

provado ano passado, não só o vencedor da final virou 

craque, então vamos começar falando das eliminatórias.  

 

No primeiro terno tivemos cinco competidores, entre eles 

Sailor Courtier. Em uma raia completamente encharcada, o  

representante do Haras Cima não fez nenhum esforço para 

vencer a eliminatória.  

 

O tempo foi o pior dos ternos, contudo, Marcos Rizzon 

explicou no programa Turfe na Cidade doo dia da final que o 

vento havia atrapalhado o alazão pilotado por Valmir Rocha.  Jornal do Turfe: Dotta Fotos 

Jornal do Turfe: Dotta Fotos 



No segundo terno mais um animal muito cotado 

venceu. SIGA EL CORSO venceu com muita luz e 

meteu um ótimo tempo.  

 

O filho de Catch A Flight em mãe Spring Halo 

enfrentou três competidores, derrotando todos na 

distância de 700 metros.  

 

Chamou a atenção o tempo de 40”50, considerado 

ótimo pela pista estar totalmente encharcada. De 

criação e propriedade do Stud Duplo Ouro, Siga El 

Corso entraria na final como um dos favoritos. 

 

Treinamento de A.C.Silveira e pilotagem de E.Alvarez 

para este castanho de físico impressionante.  

No terceiro terno – ou eliminatória, como queiram – o 

vencedor não foi um macho, mas sim uma potranca.  

 

A tordilhinha ÍNDICE FATAL surpreendeu três machos 

e cruzou o disco na primeira colocação com certa 

facilidade. Trata-se de uma filha de Wired Bryan em 

mãe Minstel Glory (este um dos principais reprodutores 

que passaram pelo Brasil).  

 

Criação do Haras Niju e de propriedade do Haras Nova 

Vitória. Pilotagem de A.Cruz e treinamento de 

A.A.Penno. Assinalou 40”70, outro tempo muito 

expressivo pela qualidade da raia. A seguir chegaram 

Olikatu, Modric e My Heart.  

A penúltima eliminatória contou também com a vitória 

de uma égua. E talvez este tenha sido o terno de 

chegada mais apertada. IDOLATRIA EXPORT, uma 

filha da revelação Billion Dollar em Santê (Northern 

Afleet).  

 

Mais uma vez brilhou a criação do Haras Niju, desta 

feita com co-propriedade ao lado da Coudelaria 

Monteiro.  

 

Treinamento de F.Silva e pilotagem de N.Silva. O 

tempo deste terno não foi dos melhores, porém 

também sem contar com a ajuda do vento: 41”20. A 

seguir chegaram Sem Palavra, My Princesa e La 

Tropilla.  

No último terno a vitória veio em um ótimo tempo. 

RIOBRAVO encantou em sua primeira atuação na reta 

do Hipódromo do Cristal.  

 

Saiu brigando contra todos os adversários, não 

diminuiu o ritmo de carreira e no final parecia que 

corria ainda mais.  

 

Lindo filho de Desejado Thunder em mãe Midshipman, 

que tem tudo para brilhar também no Brasil como avô 

materno.  

 

Criação e propriedade do Haras Maluga, treinamento 

de V.Oliveira e pilotagem de R.Dornelles. O tempo foi 

de 40”50 e chegaram a seguir Charme Kooler, Craque 

Thunder, Unistalda Zip e Veredito.   
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Quem viu a vitória espetacular de Dashing 

Court no Grande Prêmio Turfe Gaúcho de 

2020, pra “cima” de animais diferenciados 

como Bianca Light e Casanova Thunder, 

não imaginava que apenas um ano depois 

um animal do mesmo criador e proprietário 

venceria daquela forma novamente. Afinal, 

não é todo dia que “um raio cai no mesmo 

lugar”.  

 

Porém, na edição deste ano o Haras Cima 

não só repetiu a dose como ultrapassou qualquer tipo de 

expectativa. Além de vencer com diferença gigante, o 

alazão Sailor Courtier ainda bateu o recorde. Detalhe: se 

Valmir Rocha  tivesse  exigido  o  

animal a fundo, com   certeza   a  

marca  seria  ainda  melhor.  

Quem viu a vitória de Sailor 

Courtier já está com uma 

expectativa enorme. O cavalo  

Dashimg Court, que venceu em 

tempo pior ano passado, estreou 

na grama de Cidade Jardim 

quase em recorde.  

 

Depois, acumulou duas vitórias 

em Grupo 1 e a liderança da 

geração até o Grande Prêmio 

Ipiranga (G1), quando sofreu  >> 

uma  forte hemorragia. Já está galopando e 

logo deve voltar a correr.  

 

E se o Dashing Court virou um craque, o 

que esperar de Sailor Courtier? Será que 

ele será um craque como seu companheiro 

de cocheira? Chegará até a milha com 

facilidade, como Dashing Court?  

 

Isso só saberemos no futuro. O que temos 

que celebrar é a categoria que este filho de  

Courtier e How Dry I Am (Belong To Me).  

 

O show que ele deu no Grande Prêmio Turfe Gaúcho, em  

recorde, tem que ser aplaudido de 

pé.  

 

Méritos de Gelso Cima, que 

investiu muito em matrizes e em 

reprodutores.  

 

Méritos para o Doutor Fernando 

Bastos, veterinário destes 

craques.  

 

Mérito para toda a equipe do 

Haras, assim como os treinadores 

Eloir Goldoni, Olivio Zantedeschi e 

claro, mérito ao “estrelado” Valmir 

Rocha, um predestinado.  

Jornal do Turfe: Dotta Fotos 
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O melhor da nutrição animal, agora também para seus Pets! 

Curitiba, Litoral e Grande Região: 41 3023-4751       41 99636-3596  



 As duas primeirasO Hipódromo do Cristal viveu a 

53ª EDIÇÃO DO GP TURFE GAÚCHO nos dias 16 

e 17 de janeiro. 

 

Quem disse que um raio não cai duas vezes no 

mesmo lugar? Cai sim... e vem lá de CIMA... 

  

SAILOR COURTIER me impressionou muito mais 

do que o Dashing Court. E, ainda, bateu o recorde 

dos 700m ao assinalar 40”02. 

  

O reprodutor COURTIER mais uma vez saiu com o 

pé direito e firma-se definitivamente como um dos 

três melhores do país, respeitando Agnes Gold e 

Drosselmeyer, mas sem dever nada a eles... 

  

GELSO CIMA, campeão na temporada passada, 

seguirá buscando o “bi”. Merece, pois investe muito!  

Na quinta-feira, 21, mais de uma centena de associados 

compareceu de forma presencial ou virtual na Assembleia 

Geral Ordinária, que visava aprovar a troca de ativos entre o 

JCRGS e o grupo Multiplan e que envolve uma torre de 24 

andares que seria construída para o clube de corridas em 

permuta da área da antiga Vila Hípica. 

 

Tudo ficou para o dia 10 de fevereiro e só poderão participar 

os sócios que fizeram parte desta primeira. 

 

A proposta é encantadora: R$ 108 milhões, pagos da 

seguinte maneira: R$ 10 milhões cash; R$ 86 milhões 

corrigidos em 24 meses e R$ 12 milhões corrigidos em 40 

meses. 

 

Além disso, seguirá pagando por 24 meses 

aproximadamente R$ 600 mil/mês, totalizando mais R$ 12 

milhões. 

 

Com certeza será aprovada pela maioria, todavia o que 

preocupa é a blindagem de todo este dinheiro. 

 

Eu sugeri uma Comissão de 50 associados. Pensando bem, 

35 seria o número ideal, sendo nomeados mais 15 

suplentes. 

 

E o próximo presidente terá 24 meses para tornar o JCRGS 

superavitário mensalmente, caso contrário, com déficit, esta 

elevada soma acabará logo ali... 
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MUCH BETTER 

Ela começa em um leilão do Haras 

J. B. Barros no Haras Xará, 

promovido pela Agência TBS (que 

por muito tempo utilizou o slogan 

“Nós vendemos Much Better”).  

 

Na vistoria dos lotes, estava um 

senhor que marcou época no turfe 

nacional, João Car- 

lindo.  

 

O famoso “Jota”  

olhou um castanho 

no piquete, entrou  

e foi até o cavalo,  

apontando para ele 

e dizendo: “É esse”.  

 

Dali em diante todos brigaram 

para ter o potro. O Vencedor da 

disputa foi um representante de 

Gonçalo Torrealba, dono do Stud 

TNT.  

 

Pouco tempo depois ele chegava 

até João Luiz Maciel no Centro de 

Se você perguntar para o recordista mundial de vitórias, 

Jorge Antonio Ricardo, qual o melhor cavalo que ele já 

montou na vida, Ricardinho será taxativo: MUCH 

BETTER! 

 

E não é para menos. O filho de Baynoun  e Charming 

Doll (por Brac e Pintora [Novo Mundo]) ganhou 

praticamente todos os principais Grandes Prêmios da 

América do Sul.  

 

E este não é o único motivo. Much Better tem uma 

história muito mais interessante que apenas vitórias. Ele 

foi e é um ídolo do turfe brasileiro. Ele merece estar no 

Hall da Fama do turfe nacional.  

Treinamento Porto Feliz, na Serra 

Carioca.  

 

Much Better era um cavalo muito 

nervoso e temperamental, contudo, 

com trabalhos maravilhosos.  

 

                     Ele demorou três  

                     carreiras para vencer 

                     pela primeira vez. De- 

                     pois disso começou  

                     sua caminhada clássi- 

                     ca. 

 

                     Correu o Derby Pau- 

                     lista, onde acabou     

                     sentindo o joelho. O 

grande veterinário Flávio Geo fez 

uma artroscopia que mudou o nível 

do animal. Dali em diante ele 

começou a mostrar todo seu 

potencial.  

 

Veio a primeira vitória clássica, no 

Grande Prêmio Joquim Peixoto de 

Castro Jr (G2) e depois o placê no>   

                          
GP João Borges Filho (G2). Logo em seguida, aquele GP 

Brasil (G1) de 1993, onde perdeu por diferença mínima 

para Vilach King. Dali em diante veio um ano histórico e 

inigualável.  

 

Venceu em um único ano as quatro principais provas do 

calendário Sul-americano: o Grande Prêmio São Paulo, o 

Gran Premio Latinoamericano, o Grande Prêmio Brasil e o 

Gran Premio Carlos Pellegrini, todas provas de graduação 

máxima.  

 

Foi convidado para representar nosso continente do 

aclamado Prix l’Arc de Triomphe, na França. Ainda venceu 

novamente o Latinoamericano e GP Dezesseis de Julho 

(G2), antes de encerrar a campanha nas pistas e virar pai 

de Itsbestand, ganhador de Grupo 1.  

Much Better vencendo o GP Brasil 1994 

Much Better vencendo o GP São Paulo1994 

Much Better  no GP Lationamericano 1994 






