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CULO E CAMICIA leva Segunda Coroa 

EURICO ROSA lança livro “polêmico” 

NOVA DIRETORIA do JCPR é empossada 

RESULTADOS CLÁSSICOS e muito mais 





E d i t o r i a l  

          CHEGAMOS AO MÊS DE ABRIL e não temos 

nada a comemorar, a não ser continuarmos vivos e 

não termos perdido ainda mais amigos próximos. 

 

Não podemos fugir do assunto Covid-19 que, após 

um ano, chegou a sua fase de maior mortalidade. 

Poderíamos colocar a culpa no poder público, que 

teve o “poder” da desinformação e leviandade, 

envergonhando os brasileiros perante ao restante do 

mundo.  

 

Poderíamos culpar os empresários  e promotores de 

festas que, para não verem seu patrimônio se esvair, 

realizaram durante 12 meses festas clandestinas, 

disseminando um dos vírus mais mortais – 

quantitativamente falando – da história do mundo.  

 

Mas a verdade é que a grande culpa é da 

SOCIEDADE. Como jornalista, desde o surgimento 

do Covid-19 na China, venho lendo pesquisas e 

DADOS CIENTÍFICOS a respeito, então sempre tive 

uma postura condizente com o risco que corríamos.  

 

Infelizmente muita gente preferiu acreditar nas 

mensagens PAGAS disseminadas em aplicativos de 

mensagens, por setores interessados única e 

exclusivamente no dinheiro, ao invés de darem valor 

a pessoas que passam a vida ESTUDANDO o 

assunto. A ignorância venceu a medicina! 

 

E por que trazer este tópico para uma revista de 

Turfe? Eu explico: porque em duas das quatro 

maiores praças do Brasil as corridas estão proibidas.  

 

Desde Março de 2020 os turfistas não puderam 

assistir in loco as corridas no Jockey Club do Paraná 

(salvo alguns poucos no dia do Grande Prêmio 

Paraná).  

 

O Hipódromo da Gávea fechou novamente. Este 

chegou a abrir para o público, agora volta a fechar e 

a previsão é que só volte após a Páscoa.  

 

Enfim, tivemos exemplos do mundo inteiro e não 

seguimos. Agora vagamos – como paraquedistas 

sem rumo – novamente pelas incertezas de uma 

pandemia.  
STUD MY HERO DAD 
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 HEAD OFFICE DESPONTA COMO FAVORITO  

AO GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO (G1) 
 

Head Office venceu “aos esbarros” o Grande Prêmio 14 de Março (G3), 

mostrando extrema superioridade sobre animais paulistas. Agora, aguardando 

os “cariocas” mira o Grande Prêmio São Paulo, que acontece no dia 16 de Maio  

No Grande Prêmio São Paulo de 2020, o 

castanho HEAD OFFICE era a grande esperança do turfe 

paulista.  

 

Correndo contra grandes nomes do turfe carioca, acabou 

chegando na quinta colocação, melhor posição de um 

animal treinado em São Paulo.  

 

Talvez a condição da raia, extremamente pesada, tenha 

atrapalhado o representante das sedas de Paolo Guerrero 

(Stud Alésio & Naela). Porém, George Washington, Olympic 

Impact e He‟s Gold estavam um nível acima do filho de Wild 

Event e Corticeira (Giant‟s Causeway).  

 

Agora, em uma fase aparentemente melhor, Head Office 

pode fazer frentes aos rivais no Grande Prêmio São Paulo 

2021, que acontecerá no dia 16 de maio. Mais “experiente”, 

o castanho vive outra fase na campanha.  

 

Está mais encanchado, o treinador é Mario André e o piloto 

escolhido para montá-lo é o recordista mundial de vitórias 

Jorge Antonio Ricardo.  

 

Na primeira preparatória para a principal prova do calendário 

clássico paulista, Head Office não tomou conhecimento dos 

rivais.  

 

A vitória por larga vantagem, demonstrou que ele na grama 

leve é um animal quase imbatível. Agora ele não precisa >> 

mais  buscar incessantemente a primeira colocação. Na última 

prova, conseguiu correr mais calmo e só buscou o primeiro 

posto na hora certa.  

 

No Grande Prêmio 14 de Março (G3)  ele deixou a seguir Zezé 

Corredor, Nhoquin, Noblesse You e Rasgado de Birigui. O 

tempo foi de 2‟24”700 para os 2.400 metros na pista de 

grama.  

 

Com esta vitória ele chegou à oitava em vinte saídas, sendo 

seis delas na esfera clássica. Talvez ele ainda corra o Grande 

Prêmio Raphael A. Paes de Barros (G3), em abril, porém, pela 

última atuação, parece que isso não será necessário.  

 

 

HEAD OFFICE 

Wild Event (USA) 

Corticeira (USA) 

Wild Again (USA) 

North of Eden (IRE) 

Giant‟s Causeway  

Restraint  (USA) 

Storm Cat (USA) 

Unbridled’s Song  

Northfields (CAN)  

Icecapade (USA) 
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 EM GRANDE FORMA, CAMPELANDA SE  

MOSTRA O MELHOR NA MILHA DE CJ 

Depois de fazer segundo no Grande Prêmio Presidente da República (G2)  

de 2020, o cavalo do Haras Rio Iguassu se prepara para a glória em 2021 

No ano passado o Grande Prêmio Presidente da 

República (G2), versão paulista, deixou os então donos de 

CAMPELANDA muito frustrados.  

 

Os dois choques de Eron do Jaguaretê em Campelanda na 

reta final, acompanhados de uma diferença de apenas ¾ de 

corpo ao cruzarem o disco, deixou claro que em condições 

de igualdade o castanho paranaense teria vencido.  

 

Mas Campelanda não desistiu de seu sonho. E agora 

pertencendo apenas ao Haras Rio Iguassu, que comprou a 

parte da sociedade do Stud My Hero Dad, depois de 

brilhante carreira no Hipódromo da Gávea voltou ao Tarumã 

para ser preparado para o Grande Prêmio Presidente do 

Conselho do Jockey Club (G2).  

 

E nesta prova ele comprovou ser o melhor milheiro em pista 

de grama da ponte aérea Curitiba/São Paulo. Mesmo com 

Ouro da Serra fazendo grande carreira, o filho de 

Midshipman e Rainha da Bateria (Torrential), de criação do 

Haras Santa Rita da Serra, não tomou conhecimento dos 

adversários.  

 

O treinamento vêm sendo de Antonio Oldoni, que substituiu 

o já saudoso Seu Ademar de Barros Pereira. A pilotagem 

ficou a cargo de Valmir Rocha que vem mostrando ser um 

dos melhores do país.  

 

Na segunda colocação chegou Ouro da Serra, com Chevre 

D‟or, Raiolux e No Sound. O tempo para os 1.600 metros na 

grama foi de 1‟37”326.  

 

EXEMPLO DE SUPERAÇÃO: 

 

Valmir Rocha é um jóquei muito admirado pela força de vontade 

e talento. O que ficou comprovado no último ano.  

 

Em entrevista ao Turfe na Cidade, Rocha contou que realmente 

foi impactante receber a notícia que estava com um câncer, 

porém ele fez questão de não deixar de trabalhar durante todo 

o tratamento.  

 

Depois de algumas sessões de quimioterapia veio a grande 

notícia da cura, que aconteceu semanas antes dele vencer as 

duas versões da Taça de Prata de 2020. Um campeão não só 

dentro das pistas, mas também na vida.  

CAMPELANDA 

Midshipman (USA) 

Rainha da Bateria 

Unbridled‟s Song  

Fleet Lady (USA) 

Torrential (USA)  

Gigi da Mangueira 

Gulch (USA) 

Shinning Steel (GB)  

Avenue Of Flags  

Unbridled (USA) 
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Além do bicampeonato no Grande Prêmio Chanceler Oswaldo Aranha 

o castanho bateu o recorde dos 2.200 metros na pista de areia 

Depois de oito anos temos um novo recordista 

para os 2.200 metros em Cidade Jardim. Tudo isso porque o 

craque ROYAL FORESTRY venceu a 14ª carreira na 

campanha, em apenas 24 saídas.  

 

Em ocasião, o Grande Prêmio Chanceler Oswaldo Aranha 

(G3), realizado no dia 28 de março. Mesmo correndo contra 

o ótimo Ultra Bom, o filho de Forestry e Bela Val, por Val 

Royal, não deu nenhuma chance aos adversários cruzando 

o disco com 11 corpos de vantagem.  

 

O tempo de 2‟12”123 é pouco mais de 2 décimos abaixo da 

marca de Victory Is Ours, que hoje serve muito bem na 

reprodução.  

 

Como sempre, ele deu uma partida na curva, desta feita com 

excelente direção de Jeane Alves. Não demorou muito para 

dominar o ponteiro. Contudo, Ultra Bom ainda tentou brigar 

com Royal Forestry, porém nos 300 finais o castanho 

paranaense começou a abrir mais e mais diferença, 

consumando a grande vitória com a expressiva marca.  

 

Treinamento espetacular de Júlio Cesar de Moura Rosa, que 

levou-o do Paraná para mais uma vitória em Cidade Jardim.  

 

De criação do Haras Belmont, o irmão materno de Royal 

Ship defende as sedas do Stud Fenômeno.   

 

Depois de cruzar o disco final, a joqueta Jeane Alves desceu de 

Royal Forestry, dando o parecer de que ele havia sentido 

alguma contusão.  

 

Porém, conversamos com o Dr. Breno Carvalho de Paula, que 

atende Royal Forestry. Ele nos falou que o cavalo já tem 

algumas “dorzinhas”, uma vez que está há 3 anos cumprindo 

campanha. Mas foi examinado um dias após a prova, em 

Curitiba, e não apresentou nenhuma lesão. Ótima notícia. 

ROYAL FORESTRY VENCE EM RECORDE 

ROYAL FORESTRY 

Forestry (USA) 

Bel Val 

Storm Cat (USA)  

Shared Interest 

Val Royal (FRA)  

Andoya 

Royal Academy 

Golden Voyager  

Pleasent Colony   

Storm Bird  
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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  



JANELLE MONAE: a um passo da GLÓRIA 

Ela já era o terror do Centro de Treinamento, estreou vencendo e na segunda 

atuação obteve uma vitória em prova de graduação MÁXIMA. Correndo pela 

terceira vez, ela venceu o GP Diana (G1) e é candidata a Tríplice Coroa Carioca 

O Turfe Brasileiro parou após o oitavo páreo 

do dia 14 de março no Hipódromo da Gávea. Depois de 

assistirem uma égua invicta vencer a terceira, segunda na 

esfera máxima, surgiu novamente uma candidata a Tríplice 

Coroa Carioca.  

 

A história dela fica mais bonita quando olhamos para os 

proprietários. A Família Burlamaqui, através de Afonso e de 

Armando, têm uma paixão enorme e uma historia de criação 

interessante.  

 

Começou criando na Serra Fluminense, descendo até o Sul 

do País, mais precisamente a Tijucas do Sul – PR para ali 

investir realmente na criação.  

 

Vitórias graduadas já vieram, inclusive no Grande Prêmio 

Diana (G1), com Quick As Ray. Barolo deu às sedas 

“marinho e laranja” a vitória tão sonhada por todos, o Grande 

Prêmio Brasil (G1). Porém, ter uma Tríplice Coroada é o 

ápice de todo turfista.  

 

Depois de vencer o Grande Prêmio Henrique Possolo (G1), 

JANELLE MONAE virou o grande alvo dos adversários. 

Tanto que o Haras Santa Maria de Araras, que domina há 

anos as provas para potrancas/éguas (com raros anos de 

exceção), inscreveu quatro éguas para tentar tirar o Grande 

Prêmio Diana (G1) das mãos do Santa Rita da Serra.  

 

Idle Ways, a melhor das quatro, demorou muito a se 

entregar e, se não fosse Janelle Monae, teríamos mais uma 

vitória do Araras no Diana. Mas dessa vez nem se tivessem 

oito éguas da Coudelaria de Julio Bozano a vitória seria 

possível.  

 

Janelle Monae é diferenciada. É craque “tipo exportação”, >> 

>> diferenciada e de uma classe impressionante.  

 

Nesta vitória ela vem desde a entrada da reta brigando com as 

ponteiras, ultrapassa uma a uma até emparelhar com Idle 

Ways.  

 

Porém, nos últimos 100 metros ela abre “dois e três” 

mostrando que poderia correr mais 400 metros e ninguém 

chegaria na sua frente. Vitória de craque! 

 

Filha de Agnes Gold e Just Lucky (Spend A Buck), ela deixou 

para trás Idle Ways, Rita di Cáscia, Cherie VI e I Believe in 

Magic.  

 

A pilotagem foi do “Mago” Henderson Fernandes, um dos 

melhores do Brasil sem a menor dúvida.  

 

E o que falar de Luiz Esteves, que depois de um ano volta a 

ter chances de ser Tríplice Coroado? Simplesmente demais! 
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Luiz Esteves vem fazendo um trabalho 

diferenciado nos últimos anos.  

 

Domina as principais provas clássicas, atraindo os 

principais proprietários e consequentemente ótimos 

animais.  

 

Não a toa, ele chega pelo segundo ano consecutivo ao 

Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro (G1) 

com chances de se tornar Tríplice Coroado.  

 

No ano passado, devido a paralisação, ele não 

conseguiu com Mais Que Bonita. Agora, Esteves se 

mostra mais otimista para vencer com Janelle Monae:  

 

“No ano passado, devido ao cancelamento das corridas, 

tivemos a paralisação e a égua (Mais Que Bonita) ficou 

três meses parada. isso não foi bom para ela. E ainda 

pegou a Tanganika, que era muito ligeira, conseguiu tirar 

bastante na frente e acabamos perdendo”, contou 

Esteves ao Turfe na Cidade.  

 

Ele se mostra um pouco preocupado com esta nova 

paralisação, contudo, acredita na forma e na qualidade 

de Janelle Monae para vencer a terceira etapa e se 

tornar Tríplice Coroada.  

 

“Esse ano vamos ver se dá certo, uma vez que já 

cancelaram as corridas de novo”, continuou o líder das 

estatísticas de treinadores da Gávea. “A égua está bem, 

foi na distância bem... Ela é muito boa, tem ganho em 

tempos melhores que o dos machos. Ela tem muita 

categoria para fazer o que está fazendo. Mas ganhar é 

só na hora. Em corrida de cavalos não tem essa de 

previsão.” 

 

Luiz Esteves, Henderson Fernandes e principalmente, 

Janalle Monae estão prontos para o grande desafio.  

 

Agora só resta saber quando será a prova, já que devido 

a nova onda de Covid-19 até a Páscoa as corridas estão 

paralisadas.  

 

A esperança é que voltem o mais rápido possível, para 

que possamos ver essa prova espetacular.  

JANELLE MONAE 

Agnes Gold (JPN) 

Just Lucky (BRA) 

Sunday Silence (JPN) 

Elisabeth Rose (JPN) 

Spend a Buck (USA) 

Samwill Dollars  (USA) 

Buckaroo (USA) 

Our Native (USA) 

North Taste (CAN)  

Halo (USA) 
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Direção espetacular do veterano Alex Mota em Culo E Camicia  

lhe rendeu um contrato como jóquei titular do Stud Happy Again 

Uma das melhores notícias dos últimos anos foi o 

anúncio da volta de Alex Mota às pistas cariocas. Depois de 

um hiato de anos sem montar, ele decidiu voltar a se 

comprometer e provar que tudo que já havia feito não era 

coincidência.  

 

Talvez o desejo de montar ao lado de sua filha, a joqueta 

Victoria Dias Motas, também tenha lhe servido de 

motivação.  

 

Contudo, de carreira em carreira, Alex começou a mostrar 

que  o “talento não some”. E a vitória de CULO E CAMICIA 

no Grande Prêmio Francisco Eduardo e Linneu Eduardo de 

Paula Machado (G1), segunda etapa da Tríplice Coroa 

Carioca, mostrou que ele é um dos melhores do Brasil.  

 

O alazão do Stud Principessa di Capri não era favorito, muito 

longe disso. Com percurso um pouco prejudicado no início, 

correu entre os últimos, virando bem por dentro nó fim do 

lote na entrada da reta final.  

 

Como se já soubesse o que iria acontecer lá na frente, Mota 

tirou na hora certa o alazão para o lado de fora, dando uma 

partida curta e certeira para dominar o então candidato à 

Tríplice Coroa, Uttori. Em grande carreira, Olympic Korchnoi 

foi o terceiro muito perto. Jackson Pollock e Olympic Kremlin 

fecharam o placar da prova em 2.000 metros na grama.  >> 

 

Culo E Camicia é de criação e propriedade do Stud Principessa 

di Capri, que também tem uma história interessante. 

 

Seu proprietário perdeu a esposa que era modelo internacional, 

e eles viviam viajando pelo mundo antes dele voltar ao turfe. 

Até por isso, para curar a dor da perda, ele decidiu voltar a 

cuidar dos cavalos.  

 

A mãe de Culo E Camicia e de Filo Di Ariana, que foi exportado, 

tem uma história muito interessante e que mostra como os    >>  

CULO E CAMICIA e um show de Alex Mota 
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cavalos são importantes nas vidas dos amantes deste 

lindo esporte.  

 

Leonardo Gadelha era casado com a top model Carla 

Souza Lima, que faleceu precocemente em 2010, vítima 

de um câncer.  

 

Após isso Leonardo decidiu voltar ao mundo dos 

cavalos, comprando uma égua de criação de Marcos e 

Mauro Ribeiro Simon, em um leilão de liquidação do 

saudoso Stud Farda Vencedora.  

 

Ele decidiu chamá-la de Principessa Capri, alterando o 

antigo nome no StudBook Brasileiro. O nome era mais 

uma homenagem à Carla, já que Leonardo Gadelha 

havia escrito um livro que homenageava Carla e se 

chamava “Principessa Di Capri”.  

 

Contudo, um acontecimento acabou colocando ainda 

mais emoção nesta história que culminou com a vitória e 

Culo E Camicia. A égua entregue a Leonardo não era a 

mãe do alazão, mas sim outra égua que foi enviada para 

Dulcino Guignoni na Serra Carioca.  

 

Como esta égua estava indo bem, mesmo conseguindo 

“destrocar” as potrancas, que foram criadas no Haras 

Old Friends, ele conseguiu ficar com as duas. A sua, 

Principessa Capri, que ainda estava no Haras foi 

enviada para o Rio de Janeiro. Já a “errada” que estava 

em treinamento, foi arrendada e começou a se chamar 

Principessa Carla. Hoje, devolvida ao Old Friends, é mãe 

de Beest Magee e do recém exportado Captain My 

Captain.  

 

Ambas não foram clássicas, mas venceram. E a “Capri” 

acabou indo para a reprodução, já rendendo dois filhos 

clássicos e ainda tendo potros que não iniciaram a 

campanha.  

 

O primeiro deles foi o líder de geração Filo di Ariana, que 

acabou exportado invicto após três vitórias clássicas. 

Seu irmão materno, Culo E Camicia, cruzou o disco na 

ponta da segunda etapa da Coroa Carioca, dando ao 

Stud Principessa di Capri a primeira vitória em 

graduação máxima. Um história de amor em ambos os 

sentidos.  

CULO E CAMICIA 

Agnes Gold (JPN) 

Principessa Capri 

Sunday Silence (JPN) 

Elisabeth Rose (JPN) 

Northern Afleet (USA) 

Todas As Flores  

Afleet (CAN) 

Roi Normand (USA) 

North Taste (CAN)  

Halo (USA) 
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EURICO ROSA E O “LADO B” DA 

VIDA DE UM JÓQUEI DE SUCESSO 

No mundo do turfe por diversas vezes já 

ouvimos proprietários, dirigentes, treinadores e turfistas 

falando sobre jovens jóqueis que “tem talento, mas não tem 

cabeça”, “são bons, porém não têm juízo”, “estão jogando a 

carreira fora” e etc.  

 

Porém, estas mesmas pessoas que julgam nunca se 

colocaram no lugar de profissionais que saem de suas casas 

– normalmente pobres e distantes – aos 14, 15 anos e 

largam tudo para morar em um quartinho de cocheira, às 

vezes dividindo o espaço com as rações e materiais de 

trabalho, única e exclusivamente para realizar o sonho de 

virar jóquei.  

 

E este sonho não passa pela fama, grandes louros ou algo 

do tipo. Na grande maioria das vezes estes jovens estão 

fugindo da miséria e, conduzindo animais de meia tonelada, 

esperam ganhar o prato de comida, a roupa nova e o teto 

sob suas cabeças.  

 

O livro “Ridding For Freedom”, ou aqui no Brasil chamado 

“Cavalgando Pela Liberdade”, da Insigna Editorial Ltda, 

conta a história do campeoníssimo jóquei brasileiro Eurico 

Rosa da Silva. Mas de uma forma diferente.  

 

Além de narrar sua passagem vencedora pelo Jockey  >> 

 

Jóquei brasileiro lança livro em que fala de sua trajetória na vida. No 

livro “Cavalgando Pela Liberdade” , prostituição, vícios e problemas 

pessoais escancaram todos os dramas vividos por um atleta de alto nível 

Club de São Paulo, por Macau e pelo Canadá, com direito à 

vitórias nos Estados Unidos e Cingapura, ele retrata toda a 

dificuldade que Eurico passou desde que saiu da minúscula 

Buri, interior de São Paulo, até receber o Queen‟s Plate 

diretamente das mãos da Rainha Elisabeth II.  

 

Com um alerta importante: o quanto as feridas de infância, 

como pobreza, bullyng e abusos podem influenciar a vida de 

um profissional, fazendo com que ele pense até em suicídio.  

 

“Cavalgando Pela Liberdade” não é apenas uma literatura 

para turfistas, porque tem uma escrita pesada e que mostra 

o “mundo real” de um jóquei no Brasil, além de                  >>  

Arquivo internet  
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>> a corrupção em relação às apostas no turfe asiático, 

onde jóqueis recém chegados são obrigados até a bancar 

parte das apostas dos proprietários do cavalos para não 

serem “barrados”.  

 

Conversamos com Eurico por algumas vezes durante o 

último mês para entendermos o motivo de um jóquei 

vencedor, “Hall da Fama” no Canadá,  ao invés de contar 

suas glórias decidir passar uma mensagem de positividade 

e, principalmente, da importância de lutar contra os 

“demônios interiores” para obter o sucesso profissional e 

pessoal.  

 

“Eu decidi fazer este livro para  inspirar as pessoas a se 

abrirem”, conta Eurico. “As pessoas  guardam por muito 

tempo dentro delas abusos e traumas, da mesma forma que 

eu passei, e não se abrem.  Isto atrapalha muito a vida das 

pessoas. Eu escrevi este livro para motivar as pessoas a se 

abrirem, a procurarem um psicólogo ou um coach, 

procurarem ajuda.” 

 

Eurico Rosa nasceu em uma cidade de apenas 25 mil 

habitantes, quase 3h30 da capital São Paulo. Buri é um dos 

10 municípios mais pobres dos 645 que compõem o Estado 

de São Paulo.  

 

Lá, Eurico viu, ao lado de seus irmãos, sua família trabalhar 

em troca de uma casa e salário mínimo. Desde cedo ele via 

em sua mãe, Aparecida, um exemplo a ser seguido. Já seu 

pai, era o exemplo a não ser dado.  

 

No livro Eurico conta sobre como as traições quase diárias 

de seu pai a sua mãe, as vezes até o lavando junto nos 

encontros, foram deixando marcas em sua vida. Seu pai 

também roubava os patrões, além de sempre tratá-lo com 

desprezo e trocar a convivência com ele e os irmãos pelas 

festas e noitadas fora do casamento.  

 

Parece que não, mas esta postura – hoje tão condenável na 

sociedade – era comum, deixando marcas no então menino 

Eurico, fazendo-o querer sair daquele lugar e dar uma vida 

melhor para a mãe.  

 

“Existe este tipo de pai até hoje, e muitos, não só no Brasil 

ou nas cidades do interior”, comenta Eurico. “Pais que      >> 

>> abusam dos filhos, não só fisicamente, como também 

mentalmente, com palavras, tratando os filhos como suas 

propriedades, batendo neles.” 

 

“Um pai tem que treinar um filho como um passarinho treina 

seu filhote para voar. Você tem que educar seu filho para 

voar com as próprias asas, porque a vida não é fácil. Este 

livro veio para inspirar os pais a serem pais melhores, terem 

compaixão com os filhos e com eles mesmo. Para que estes 

filhos sejam pais melhores amanhã.” 

 

Eurico fala isso com propriedade. Saiu de ganhar míseros 

trocados colhendo seiva dos Pinheiros para tentar ser jóquei 

em Cidade Jardim. E aí apareceu uma figura 

importantíssima para ele. Na época um senhor também 

buscando o sucesso, porém hoje um dos principais 

treinadores em Sorocaba e também em Cidade Jardim. Seu 

nome: Zeli Medeiros.  

 

Zeli foi o primeiro responsável por Eurico profissionalmente. 

Ainda correndo retas em cidades do interior, ele lhe deu 

casa, abrigo e um suporte que ele em 14 anos nunca havia 

recebido de seu pai. Foi Zeli também que o ajudou a entrar 

na Escola de Aprendizes de Jockey de Cidade Jardim, se 

tornando a figura paterna principal de Eurico Rosa, que até 

hoje acompanha e torce pelo amigo.                                  >>  
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“Eu fico muito feliz em ver o sucesso do Zeli (Medeiros)”, 

conta o brasileiro que venceu por duas vezes a prova mais 

antiga do turfe da América do Norte. “A nossa relação é de 

pai e filho. Tenho um respeito muito, muito, muito grande por 

ele. Ele continua sendo um conselheiro para mim, se eu 

tenho um problema eu pego o telefone e ligo para ele, não 

tenho vergonha.” 

 

“Ele (Zeli) tem muitos bons princípios, ele é uma pessoa 

muito boa de coração. Eu ainda sigo seus conselhos. Eu 

sempre estou torcendo por ele e sou muito feliz pelo 

sucesso do Zeli Medeiros. Estou sempre, sempre torcendo 

por ele.” 

 

Em Cidade Jardim a vida não foi fácil para Eurico Rosa, uma 

vez que chegou com apenas 35 quilos e quase foi barrado” 

de participar da escola de aprendizes, que na época contava 

com uma centena de candidatos para apenas sete vagas.  

 

Depois que começou a montar – e vencer, Eurico sofreu 

com outros alunos e com jóqueis que, não satisfeitos com 

seu sucesso, começaram a provocar Eurico, que inclusive 

começou a sofrer agressões físicas. Isso fez com que ele até 

comprasse uma arma e dormisse com a mesma embaixo do 

travesseiro todas as noites.  

 

E com as vitórias o dinheiro começou a aparecer na conta. 

Um jovem com dinheiro, sozinho em São Paulo, com a 

“cultura” que adquiriu de seu pai, que traia a sua mãe, não 

demorou para, juntos com alguns outros jóqueis mais 

velhos, começar a frequentar os maiores prostíbulos de São 

Paulo. Isso quase acabou com a carreira dele.  

A esperança dele é que, com dinheiro e sucesso, todos os 

traumas passados fossem deixados para trás. Ledo engano.  

 

Mesmo assim Eurico fez muito sucesso em Cidade Jardim, 

vencendo provas clássicas de Grupo 1, como o Derby 

Paulista com Franz Post, do Haras Faxina, em 1994.  

 

Sobre as “bagunças”, noitadas e o vício em apostas, que 

surgiu nesta época, Eurico diz não poder se arrepender, mas 

se perdoar. Ele também não se esquece de agradecer a 

todos que lhe ajudaram em sua passagem por São Paulo, 

como Luiz Duarte, que lhe deu a primeira bota, além de Ivan 

Quintana, que em hora decisiva, lhe deu conselhos que 

serviram para lhe tornar um grande profissional.  

 

“Naquela época eu sofria muito, tinha muitas cicatrizes do 

passado”, fala Eurico. “Porém eu tinha aquela esperança de 

que, quando ficasse famoso, ganhasse muito dinheiro, tudo 

iria passar, o que não aconteceu. Eu não me arrependo, eu 

me perdoo. Eu já me perdoei por tudo aquilo que fiz 

(prostitutas e jogo), porque era a forma que eu tive de 

encarar aquilo que eu sentia. Também perdoo todos que me 

fizeram mal. A única maneira de você seguir em frente na 

vida é perdoar. Você e os outros.”                                      >> 

“O que me fortaleceu muito nessa época foi trabalhar. 

Montar para o Alvani (Antônio)”, continua Eurico. “O Alvani 

era um treinador muito exigente. Você tinha que ser bom 

para montar para o cara, ele não dava montaria para 

qualquer um. E ele conversava muito comigo e me fez 

crescer como jóquei. O Seu Gosik (Mário) me aconselhou 

muito, outro cara muito boa gente e que só dá montaria para 

os melhores. Tive o prazer de ser contratado da cocheira 

dele.” 

 

“Isso tudo me fortalecia. Outro cara me ajudou foi o Silvio 

Bernardo, porque você tem que ser corajoso para montar os 

cavalos dele, já que a maioria corria claiming. Ele e o 

Silvinho. Todas estas pessoas foram importantes para mim. 

E o Zeli Medeiros, principalmente. O Zeli estava em cima de 

mim todo dia. Ele que me incentivava, me fazia melhorar e 

me fortalecia.” 

 

Eurico Rosa tentou por diversas vezes o visto para montar 

nos Estados Unidos, que era a sua grande meta. Porém 

sempre era recusado o seu passaporte para trabalho.  

 

A jogatina, a corrida atrás das garotas de programa e as 

vitórias continuavam. Já havia conseguido tirar sua mãe e 

irmãos da roça para morarem com ele na capital, porém, um 

convite de um “feiticeiro” acabou mudando seu rumo.  

 

Albenzio Barroso, então de férias em São Paulo, disse a 

Eurico que queria voltar ao Brasil após algumas temporadas 

em Macau. Estava “muito velho” para aquilo e precisava de 

alguém para substituí-lo. E assim Eurico Rosa começou sua 

carreira por lá, que durou cinco anos. Lá também conheceu 

sua primeira esposa.  

 

Ali Eurico chegava com compulsão por sexo, vício em 

prostitutas em consequentemente em apostas também. 

Porém o desafio era difícil, uma vez que culturalmente os 

jóqueis são julgados como ladrões, inclusive os proprietários 

fazem com que os mesmos banquem suas apostas. 

Funciona assim: o proprietário aposta e, se o cavalo não 

vencer, o dinheiro da aposta é descontado do salário do 

atleta.  

 

Mesmo assim Eurico conta que por um ano e meio a vida lá 

mudou, com suas “compulsões desaparecendo”:  

 

“Mudou bastante a minha vida no começo, porque eu 

consegui parar com meus vícios. Comecei a aprender a falar 

uma outra língua, e isso ocupou a minha mente. Também 

conheci e me apaixonei pela minha primeira esposa, o que 

me ajudou muito. Infelizmente isso só durou um ano e meio 

e depois esses „demônios‟ voltaram com mais força.” 

 

“Mesmo assim, com todas as dificuldades, tenho muita 

gratidão de lá. Financeiramente foi muito bom para mim e foi 

lá que conheci minha primeira esposa, que me deu a coisa 

mais linda da minha vida, que é meu filho.”      
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Depois de cinco anos em Macau Eurico decidiu, junto com a 

esposa, que tinha um irmão que morava no Canadá, se 

mudar para lá. Eurico conheceu Woodbine Racetrack, em 

Toronto. E em uma tentativa de deixar o vício em apostas e 

a compulsão por sexo, que havia voltado em Macau, ele 

arrumou as malas em busca também da paz espiritual.  

 

Diferente de Macau e de Cidade Jardim, onde ele era 

famoso. Lá ele não era “ninguém”. Teve que começar do 

nada, buscar um agente de montarias que acreditasse nele 

(no Canadá os treinadores não acertam diretamente as 

montarias com o jóquei), enfim, mostrar que tinha qualidade 

em um país que não o conhecia.  

 

“A chegada aqui no Canadá foi muito difícil”, conta Eurico. 

“Eu tive que começar tudo de novo. No Brasil, quando eu 

sai, eu era o segundo nas estatísticas e recebia muitas 

montarias. Em Macau, eu tinha a cocheira em que eu 

escolhia os cavalos que eu montava. NO Canadá, quando 

cheguei, eram só „burros‟ que os caras me davam para 

montar.” 

 

“Tive que ter muita força de vontade. Demorou duas 

temporadas para eu começar a embalar. Duas temporadas 

de muita luta. Só para vocês entenderem, os jóqueis aqui 

não galopam cavalos, só trabalham forte. Eu além de 

galopar eu trotava os cavalos na raia, era o único jóquei a 

fazer isso. Eu trabalhava para os treinadores considerados 

pequenos, então tinha que trotar os cavalos. Era o primeiro 

a chegar e o último a sair. Nada vem de graça.” 

 

Na terceira temporada Eurico resolveu buscar tratamento 

psicológico, porém não passou de algumas sessões. Assim 

como muitos pensam, ele não acreditava nesse tipo de 

tratamento. As vitórias começaram a vir após a terceira 

temporada, inclusive em grandes prêmios. Porém, todos os 

traumas voltavam através de recaídas.  

 

Em uma temporada de férias no Brasil, encontrou um 

famoso amigo jóquei e acabou em uma casa do Centro de 

São Paulo. Lá as garotas de programa contaram que elas 

estavam sendo aprisionadas no recinto, que haviam 

chegado do Rio de Janeiro para um emprego de na área de 

administração. Eurico decidiu resgatá-las da casa 

juntamente com este jóquei (no livro conta quem é), e aí   >> 

>> ele e uma das moças foram por anos amantes, com ele 

vindo ao Brasil para encontrá-la por diversas vezes.  

 

Também nessa época a depressão assolou a vida de Eurico, 

que voltando de uma viagem em seu carro, quando passava 

férias no Brasil. Chegou a direcionar seu carro para se atirar 

de um precipício. Só desistiu poucos metros antes, quando 

pensou em seu filho. Chegava a hora dele buscar 

tratamento.  

 

“As pessoas não buscam ajuda psicológica por vergonha. 

Vergonha do que as pessoas irão pensar”, conta Eurico. “E 

não é vergonha das suas fraquezas. Você tem medo das 

pessoas acharem que você é louco, que tem alguma coisa 

errada com você, que você está quebrado por dentro. 

Ninguém está quebrado por dentro, A gente cria este 

preconceito desde criança, achando que quem vai ao 

psicólogo é louco. É um preconceito terrível, principalmente 

no interior.” 

 

“Se você sente algo deste tipo, procure ajuda psicológica ou 

um coach de renome que possa te ajudar  encontrar seu 

caminho. E ouça as pessoas mais velhas, pessoas que já 

tem algum sucesso. Se abra, peça conselhos, abra seus 

sentimentos que você irá encontrar a solução para o que 

está sentindo. Não tenha medo de se abrir.”                      >> 
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No Canadá Eurico fez mais sucesso que nos outros países 

(Brasil e Macau).  Lá venceu por duas vezes o Queen‟s 

Plate, prova mais antiga no Hemisfério Norte. Também 

venceu provas clássicas em Turfway Park, no Kentucky, 

provas em Cingapura e em New York.  

 

Mas no Canadá ele é mais reconhecido. Recebe manchetes 

nos principais portais de notícia até hoje, mesmo se 

aposentando em 2019. Sua principal “bandeira” agora é o 

tema que seu livro trata, os “demônios” por trás de qualquer 

atletas ou pessoa, que as vezes não encontra a paz e 

felicidade por deixar de tratá-los.  

 

Perguntado sobre esta sua nova “missão de vida”, Eurico faz 

questão de deixá-la bem clara:  

 

“A missão do Eurico é essa aí. Orientar os jovens para que 

eles se conheçam melhor. Porque nós somos muito mais 

fortes que nós imaginamos. É necessário encontrar a beleza 

dentro de você. Para que quando eles forem competir, a 

mente criativa deles entre no “flow”, assim as coisas 

acontecem. A minha maior motivação hoje é essa. Passar 

esta mensagem para que os jovens não sofram o que eu 

sofri.” 

 

“E estendo isso a todas as pessoas. Buscarem se abrir, 

procurarem ajuda. Não esperem, não fiquem sofrendo 

sozinhos.”  

 

Eurico deixou de montar em 2019, aos 44 anos (hoje está 

com 46). A decisão passou muito pelo tema que seu livro 

aborda: o impacto negativo que uma infância infeliz e sem o 

apoio sentimental pode fazer na vida de um jovem.  

 

Por diversas vezes ele cita o problema de infância como 

causador de traumas e sentimentos que muitos de nós 

temos, como se sentir deslocado, não se achar bom o       >> 
>> suficiente, e tentar “afogar” todos estes sentimentos com 

outros vícios. No caso de Eurico foi a compulsão por sexo e 

o “consumo” desenfreado de garotas de programa, além do 

vício em apostas.  

 

Mesmo com todos estes problemas ele conseguiu vencer, 

muito no Canadá, em sua melhor fase profissional, quando 

começou a se tratar psicologicamente, tanto com 

profissionais da psicologia quanto com coachs.  

 

Hoje ele já dá palestras no Canadá, tanto in loco – pré-

pandemia – quanto online. E  ideia é, quando estes eventos 

forem liberados novamente, vir ao Brasil para contar um 

pouco da sua história de superação. Para isso, ele vem se 

preparando:  

 

“Eu já dou palestras aqui no Canadá e no futuro pretendo 

dar palestras no Brasil”, ressalta Eurico. “Inclusive, esta 

semana já contratei um dos maiores palestrantes do Brasil 

para me dar mentoria, pois é um caminho que eu preciso 

aprender muito. Ele é um dos maiores do Brasil e vai me dar 

três meses de mentoria para eu poder realizar este trabalho 

aí também.” 

 

O livro “Ridding To Ride”, em inglês, está disponível para 

venda no Amazon.com, site especializado em venda de e-

books e também versões impressas.  

 

No Brasil ele sai no dia 30 de abril. Ele estará no 

Amazon.com.br e em outras plataformas que ainda serão 

divulgadas. “Cavalgando Pela Liberdade” também estará 

disponível em versão física/impressa para compra nas 

maiores livrarias do Brasil, tanto em shoppings quanto nas 

plataformas de e-commerce.  

 

Nós lemos o livro e, realmente, para quem gosta de histórias 

por trás “das câmeras”, no caso, por trás da carreira de um 

jóquei, é simplesmente imperdível! 
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Começou a Tríplice Coroa Juvenil e já temos dois candidatos. GLORY WAR é 

o líder entre os machos, já  DULCE CELINA deu um  “galope de saúde” e é a 

favorita entre as  fêmeas. Será  que teremos surpresas  na segunda  etapa?  

O Clássico Paulo Rosa Waihrich , 
primeira etapa da Tríplice Coroa Juvenil, trouxe como 

afirmação a atuação de GLORY WAR, um filho de Holding 

Glory e War Love, por Roman Ruler, que já era líder da 

geração e confirmou vencendo.  

 

Porém, a vitória não veio com a facilidade esperada, já que 

Rocky Fon descontou muito no final, chegando próximo.  

 

Talvez o train acirrado nos primeiros metros e a briga com 

Silver Bryan tenham tirado um pouco da força final de Glory 

War. Contudo, sobrará emoção para a próxima prova.  

 

Assinalando 1‟15”70 para os 1.200 metros, Glory War deixou 

na terceira colocação o bom Ucanbet, que foi prejudicado na 

reta oposta e mesmo assim chegou descontando muito. 

Completaram o placar remunerado Silver Bryan, que tentou 

duelar com Glory War na primeira metade do percurso e Don 

Cambay.  

De criação do Haras Cerro Formoso, o castanho de dois anos 

desfilou com a farda de Raul Corrêa e contou com a direção 

de Lucas Conceição.  

 

 

 GLORY WAR E DULCE CELINA SAEM   

NA FRENTE DA TRÍPLICE COROA JUVENIL 
 

No Clássico Armando F. G. Hofmeister , primeira etapa da Tríplice Coroa Juvenil, versão potrancas, quem 

deu um “vareio” foi DULCE CELINA, uma potranca muito promissora e que parece ter encontrado o seu ritmo de carreira. 

 

Largou muito bem e nunca foi incomodada, vencendo por grande diferença, mesmo com tempo um segundo pior que o dos 

machos (1‟16”70). Chelsea Dollar, a tordilhinha atropeladora que havia vencido o primeiro clássico da geração, conseguiu 

superar as demais adversárias, mostrando novamente muita ação no fim. Contudo, nada que ameaçasse Dulce Celina.  

 

Paraty, que havia perdido a última na foto para Chelsea Dollar, desta feita teve que se contentar com a terceira colocação. A 

seguir chegaram Sassy Zip e Glock Out.  

 

Filha de Oliver Zip e Outra Celina (Spend A Buck), Dulce Celina é de criação do Haras Guamiranga e defende os interesses de 

Luciano dos Santos Fortes. O treinamento é do “líder” Manoel Duarte  e a pilotagem foi do também “líder” Marcelo Souza. 
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 SHOW DE BINY LIGHT NA 2° COROA   

 QUÉCHUA EM FORTE ATROPELADA   

Biny Light deu mais pontos para a excelente 

criação do Haras Alves Teixeira. Tomando a ponta 

desde os primeiros metros, o filho de Minion e Tina 

Kardashian, por Christine‟s Outlaw, deu um verdadeiro 

show no Grande Prêmio Coronel Caminha (Listed - 

RS) e levou a segunda prova da Coroa Gaúcha.  

 

Já que a vitória no primeiro embate foi de Lord Trick, 

não teremos um Tríplice Coroado Gáucho em 2021.  

 

Com Bruno Queiroz “up”, e estreando cm a farda do 

Stud Maggi, já que fora vendido pelo Presidente José 

Vecchio Filho em leilão, Biny Light assumiu a ponta 

logo após a largada.  

 

Se manteve com boa vantagem para os demais até >> 

>> a segunda metade da grande curva, quando El 

Cosechero, de Faby Mattos, foi para cima do ponteiro.  

 

E dali em diante os dois protagonizaram bonita reta 

final, com El Cosechero “dando impressão” de vitória 

nos 350 metros finais.  

 

Porém quando Bruno Queiroz passou o chicote para a 

canhota, o filho de Minion “trocou de mão” e começou 

a livrar vantagem para o adversário, mostrando que a 

segunda prova da Tríplice Coa tinha dono.  

 

“Se” Lord Trick, que desta vez correu muito longe e 

não teve tempo para atropelar, não tivesse vencido por 

pequena diferença na primeira prova. Com certeza 

teríamos um candidato. Treinamento de Felipe Vieira. 

Dessa vez não deu para a linda farda rocha dos 

Miorim. Com uma reta final digna de craque, 

QUÉCHUA conquistou a segunda prova da Tríplice 

Coroa de Fêmeas. Assim como Biny Light, por muito 

pouco ela não é candidata ao título, já que perdeu a 

primeira prova por pequena vantagem.  

 

Jo-Ann Royal fez a “carreira da vida”. Largou e tirou 

cerca de 15 corpos para as demais adversárias. 

Floreando na frente, ela não deixou que a ligeira 

Fuego Enlas Patas fizesse uma carreira normal.  

 

Vendo que a ponteira fugia demais, Leandro Costa >> 

posicionou Qúechua mais perto por dentro, deixando 

com que Fuego Enlas Patas abrisse já na curva. 

 

E este “terreno poupado” foi o diferencial para que na 

reta Quéchua assumisse a ponta, depois de uma 

batalha contra a valente Jo-Ann Royal, que não queria 

se entregar.  

 

Fuego Enlas Patas, I„ve Been There e It‟s Alive 

completaram o placar. Filha de Tokay e Tropical 

Montain, por Yagli, ela é de criação do Haras Capela 

do Santana e propriedade do Stud Vicente Garbin 

Obino. Treinamento campeão de Hermínio Machado.  

 

. 
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Glory War e Dulce Celina  

são os candidatos 

Começaram as disputas das Tríplices Coroas Juvenis no 

Jockey Club do Rio Grande do Sul, em 1.200m. 

 

No Clássico Paulo Rosa Waihrich (L) - Versão Potros, 

venceu o invicto Glory War (M.C.2a.RS - Holding Glory e 

War Love por Roman Ruler), de criação do Haras Cerro 

Formoso e propriedade do Ricardo Corrêa, pilotado pelo 

Lucas Conceição e treinado pelo Herminio P. Machado. 

Tem tudo para levar o título, pois corre muito. 

 

No Clássico Armando F. G. Hofmeister (L) - Versão 

Potrancas, Dulce Celina (F.C.2a.PR - Oliver Zip e Outra 

Celina por Spend A Buck), de criação do Haras 

Guamiranga e propriedade do Luciano Santos Fortes, 

dirigida pelo Marcelo B. Souza e apresentada pelo 

Manuel Duarte, que finalmente confirmou seus trabalhos. 

 

Se repetir este padrão na próxima, seguirá em busca da 

coroa. 

 

Tríplices Coroas dos três anos 

sem pretendentes 

Acontecerá no próximo dia 8 de abril (5ª feira), com 

transmissão pela TV Jockey e pelo www.tvleillao.net.  

 

Hoje é a primeira receita do Jornal do Turfe. Participe e 

colabore! 

XXIV LEILÃO DE COBERTURAS DO JT 

No GP Presidente Fernando Jorge Schneider (L) - 2ª 

Prova da Tríplice Coroa - Potrancas de 3 anos, em 

1.800m, prevaleceu Quéchua (F.C.3a.RS - Tokay e 

Tropical Mountain por Yagli), de criação do Haras Capela 

de Santana e propriedade do Stud Vicente Garbin Obino, 

muito bem conduzida pelo Leandro Costa e apresentada 

pelo Herminio P. Machado.  

A candidata Fuego Enlas Patas, correu muito pouco, 

finalizando em 3º lugar. 

 

No GP Presidente Coronel Caminha (L) - 2ª Prova da 

Tríplice Coroa, em 2.000m, Biny Light (B.Queiroz - 

M.C.3a.RS - Minion e Tina Kardashian por Christine‟s 

Outlaw), deu um show. O crioulo do Haras Alves Teixeira 

e agora de propriedade do Stud Magi, largou e acabou.  

 

Bruno Queiroz esteve perfeito no pupilo de Felipe Vieira. 

El Cosechero fez grande corrida e Lord Trick (o 

candidato) correu muito longe. 

 

SHEIKH HAMDAN (SHADWELL STABLE) 

mais uma grande perda 

O ano de 2021 iniciou com a morte do Príncipe Khalid 

Abdullah, titular da Juddmonte Farms. Na quarta-feira, 24 

de março, foi a vez do Sheikh Hamdan bin Mohammed Al 

Maktoum, aos 75 anos, titular do Shadwell Stable. 

 

Foi por 5 vezes melhor proprietário da Inglaterra, e 

brilhou nas pistas com craques como Nazeef (Invincible 

Spirit), Mohaather (Showcasing), Invasor (Candy Stripes), 

Jazil (Seeking The Gold), Lahudood (Singspiel), 

Unfuwain (Northern Dancer), Nashwan (Blushing Groom), 

Nayef (Gulch), Salsabil (Sadler‟s Wells), Marju (Try My 

Best), Bahri (Riverman), Muhtarram (Alleged), Elmaamul 

(Diesis), Haafdh (Alhaarth), Dayjur (Danzig), Elnadim 

(Danzig), Alhaarth (Unfuwain), Almutawakel 

(Machiavellian), Frosted (Tapit) e Tamarkuz 

(Speightstown), entre outros. 

 

Porfírio Menezes 

E as nossas apostas? 

Após um momento razoável durante a pandemia os 

MGAs voltaram a cair. 

 

A Pedra Única é o único caminho. E com apostas de fora 

para dentro. Entenderam? 

 

Jornal do Turfe por Trotta Fotos  

Jornal do Turfe por Trotta Fotos  
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Site JCB por Sylvio Rondinelli 

TARUMÃ DIVULGA  CALENDÁRIO 

PARA O RESTANTANTE DE 2021 

No último dia 25 de março a nova Diretoria do 

Jockey Club do Paraná foi empossada.  

 

Contando com uma diretoria composta por Roberto Belina 

(Presidente), Alexandre Zacarias Frare (Vice-Presidente), 

Paulo Roberto Fernandes (Presidente da Comissão de 

Corridas), Paulo Irineu Pelanda Diretor de Hipódromo), 

Gelso Cima (Diretor de Vila Hípica), José Caetano Ferreira 

Neto (Diretor Jurídico), Roberto Solomon (Diretor de Sede), 

Diretor Financeiro (Gilberto Luis Koppe), Eraldo Palmerini 

(Diretor de Marketing), Sônia Ruberti Birskis (Diretora Social) 

e José Castellano (Diretor de Fomento), ela já se reuniu em 

um primeiro momento para decidir as novas datas das 

corridas.  

 

Como é de conhecimento público, Curitiba está completando 

a terceira semana de Bandeira Vermelha, que proíbe os 

esportes na capital do estado.  

 

Nem os treinos do Athletico Paranaense estão sendo 

realizados, uma vez que o Centro de Treinamento Afonso 

Gottardi fica localizado dentro da cidade.  

 

Então, apostando na volta da Bandeira Laranja no máximo 

no dia 12 de abril, a próxima reunião foi marcada para o   >> 

Diretoria recém eleita assumiu no último dia 25 e divulgou  

novo calendário de corridas. Reuniões serão de 21 em 21 dias 

>> dia 16 de abril. Depois disso serão reuniões de 21 em 21 

dias, intercalando uma e duas reuniões ao mês. O Derby 

Paranaense será realizado em uma reunião de domingo. 

 

A intenção da Diretoria é continuar dando corridas sem 

atrasar nenhuma conta do clube. Recebendo cerca de 30% 

de suas receitas normais – antes da pandemia – o clube 

está em dia com todos os funcionários, prêmios de 

profissionais, criadores e proprietários, além de estar 

pagando em dia os acordos trabalhistas e fiscais deixados 

pelas gestões anteriores à 2015.  

Site JCPR por Felipe Neves 



ISSO A TV NÃO MOSTRA... 

Em meus 27 anos de narração de turfe, por óbvio,  vivi 

momentos digamos,   especiais e inusitados  no dia a dia 

das corridas.  

 

Coisas inesperadas , que não estavam evidentemente  

previstas, momentos diferentes, desafios de última hora, 

mancadas, instantes únicos e mágicos para quem resolveu 

abraçar uma função que é deveras ingrata.  

 

Mas tudo isso vira história ou estória para se contar e 

recordar essa trajetória que fiz no turfe. Vamos a alguns 

“causos” rápidos:  

 

Isso a TV Jockey ou TV Turfe não mostrou... mas que 

aconteceu... aconteceu!!   

 

Uma vez adentra a nossa cabine no Tarumã um sujeito 

que se intitulava filho do Pedro de Lara, artista folclórico da 

tv brasileira.  

 

Pior que o cidadão era a cara do pretenso pai, sem tirar 

nem por e até hoje não sabemos se ele era ou não filho de 

quem dizia ser. Se disse turfista de carteirinha e fã da 

nossa equipe. Nunca mais apareceu... 

 

 

Uma outra vez, Edson Ruck narrando uma corrida e eu 

na posição de comentarista. De repente comecei a sentir 

cheiro de queimado e vi fumaça saindo debaixo do 

equipamento que controla os microfones da cabine.  

 

Não deu outra....o Edson que era um chaminé ambulante, 

deixou o cigarro aceso enquanto narrava o páreo e o 

mesmo rolou para debaixo do aparelho, quase causando 

um incêndio na cabine.  

 

Ele catou o cigarro, conferiu as poules das apostas e saiu 

fumegando para apostar no próximo páreo enquanto eu 

fazia a operação rescaldo do quase incêndio!! 

 

 

Depois Noturna agitada no Tarumã – páreos cheios e 

provas clássicas. Sobrou para mim um GP com uns 16 

cavalos, com cerração, chuva, iluminação ruim e tudo o 

mais para ajudar o narrador.  

 

Na hora da largada senti que alguém chegou no meu lado 

e colocou a mão no meu ombro. Foi uma narração super 

difícil  face a tudo ao que citei acima.  

 

Quando acabou a corrida, olhei para o lado e vi que aquela 

mão no ombro era de ninguém menos que do Ernani Pires 

Ferreira, talvez o maior narrador de turfe da história do 

Brasil, que visitava o Tarumã e que  humildemente me 

abraçou e cumprimentou pela narração. Coisas de quem 

foi especial!                                                                       >> 

 

Outra noturna no Tarumã. Chega a hora da prova 

principal – acaba a energia elétrica na cabine e 

estabeleceu-se o caos.  

 

Sem energia, sem transmissão do som do páreo e 

ninguém sabia o que fazer. De repente alguém grita 

para eu correr até o caminhão da empresa de 

transmissão para narrar de lá o páreo. Bati o recorde de 

velocidade entre a cabine e o local onde estava 

estacionado o caminhão.  

 

Quando chego lá, todo ofegante  me  dão um microfone 

e me apontam uma tv para eu ver as imagens da prova 

– com os cavalinhos quase todos dentro do partidor. 

Detalhe: Era uma tv minúscula e praticamente a imagem 

era em preto e branco e salvem-se  quem puder... nem 

sei como cheguei no disco!! 

 

 

 

Hipódromo de Uvaranas em Ponta Grossa. As 

narrações eram feitas no terraço do quiosque da 

Comissão de Turfe e era uma atração à parte.  

 

Na hora do páreo enchia de “papagaio de pirata” e o 

próprio público muitas ficava olhando o narrador ao 

invés da corrida. Uma bela tarde de turfe – bem na hora 

do GP Cidade de Ponta Grossa me surge um gaiato 

naquele terraço, aos berros, empunhando um microfone 

de uma rádio local e querendo aparecer mais que os 

cavalos e impedindo qualquer concentração para se 

narrar uma corrida.  

 

Não preciso dizer que por pouco não voou lá de cima o 

tal  locutor com microfone e tudo!!!! 

 

 

 

Edson Ruck de saudosa memória, se era um grande 

narrador, foi o cara mais desorganizado que conheci. 

 

Aparecia na cabine sem programa, sem caneta, em 

cima da hora do páreo que tinha que narrar  ...enfim ele 

era daquele jeito e viajou fora do combinado assim, 

deixando saudades.  

 

Um dia ele foi acometido de uma dor de barriga (na 

concepção da palavra) momentos antes de um páreo e 

eu que tinha acabado de chegar na cabine não tinha 

reconhecido os cavalinhos e portanto não tinha 

condições de substituí-lo às pressas. Não teve jeito – 

ele aguentou até o final da reta oposta e abandonou a 

narração em rumo ao bwc.  

 

A mim só coube fazer um “narizinho de cera” e dar o 

resultado do páreo – informando que por “problemas 

técnicos” não foi possível a narração do páreo na 

íntegra!!! 

 
Gerson é narrador oficial do Tarumã há 26 anos 





 PASSEIO DO HARAS RIO IGUASSU  

NOS GPS HARAS ALVES TEIXEIRA 
 

Cavalos da Família Pelanda vencem as duas pencas do Haras Alves Teixeira  

Depois de muita luta por parte dos responsáveis 

pelo Haras Alves Teixeira e Tiago Tarrago, administrador do 

Jockey Club de Santo Augusto, aconteceram as provas do 

Grande Prêmio Haras Alves Teixeira no último dia 23.  

 

Como estava marcado anteriormente para a última semana 

de fevereiro, sendo adiado após restrições municipais e 

estaduais,  alguns animais acabaram desistindo da prova.  

 

Mesmo assim alinharam quatro animais na principal prova, 

que tinha R$ 20 mil de cada inscrição. Onça do Iguassu, 

Pérola Desejada, Rei D‟Gaúcho e Captain Dollar largaram 

em busca da bola.  

 

E com direção tranquila de U.Silva, aliada ao excelente 

preparo que Ivo Oliveira deu a ela na Fazenda Rio Grande, 

Ouro do Iguassu venceu com luz de 1 ¼ corpos para Pérola 

Desejada.  

 

Na terceira colocação chegou Rei D‟Gáucho, com Captain 

Dollar fechando a raia. Filho de Tiger Heart e Edlwise, por 

First American, ela é de criação e propriedade do Haras Rio 

Iguassu.  

 

Foram marcados os primeiros 300 metros, com o tempo de 

16”75 largando parada. É o Haras Rio Iguassu apostando 

em Tiger Heart na criação, um dos reprodutores que mais 

lhe deu alegrias.  

 

Potranca corredora que já está alojada na cocheira do Haras 

Rio Iguassu no Hipódromo do Tarumã, onde deve ser 

iniciada no prado para seguir campanha promissora.  

>> Depois chegou a vez de ser corria uma penc fechada, com 

quatro animais inscritos.  

 

Porém, um dos competidores, a égua Chick Light, sofreu um 

problema físico sendo retirada como forfait veterinário.  Sendo 

assim, três animais alinharam para a prova.  

 

Cherry Dollar, Comandante Dollar e Comanche Thunder, 

todos de criação do Haras Alves Teixeira. E quem venceu foi 

novamente o Haras Rio Iguassu, desta feita com Comandante 

Dollar.  

 

O filho de Billion Dollar e Equaliza Spring, por Spring Halo, 

derrotou por 2 corpos de luz a Cherry Dollar, com Comanche 

Thunder chegando na terceira colocação. Treinamento de Ivo 

Oliveira e pilotagem de U.Silva.  

 

Vale ressaltar o esforço do Haras Alves Teixeira para manter a 

prova, que com certeza voltará ao “normal” em 2022.  



Site JCB por Sylvio Rondinelli 

HALL DA FAMA 

CLACKSON 

O Hall da Fama de hoje traz um dos 

melhores cavalos da história do Brasil. Porém, 

antes de falarmos tudo que ele fez nas pistas e 

como reprodutor, primeiro precisamos falar de 

quem ele descende e o motivo deste crioulo de 

Hernani Azevedo Silva ter feito tanto sucesso.  

 

Tudo começou lá atrás, quando seu “bisavô”, um 

dos maiores da história, começou a espalhar 

seus filhos pela Europa.  

 

O Bisavô no caso era Nearco, um dos maiores da 

história mundial. Ele teve um filho chamado 

Sayajirao, que tinha uma linha materna francesa 

considerada uma das melhores para fundistas 

naquela época.  

 

Ele teve algumas filhas importadas por criadores 

brasileiros no fim da década de 50 e início da 

década de 60, uma vez que as provas naquela 

época eram em grande maioria direcionada aos 

fundistas.  

 

Quando foi para a reprodução, Sayajirao teve 

alguns filhos muito bons. Um deles se chamava I 

Say, que não foi um grande craque, porém 

também descendia de uma linha materna 

francesa do início do século XX.                        >> 

 

Vencedor clássico dos 

1.300  aos 3.218 metros 

Clackson brilhou não só 

nas pistas, como 

também na reprodução 

>>  E em uma viagem de Hernani de Azevedo Silva a Europa, I Say acabou 

chegando ao Brasil como reprodutor, para servir no Haras São Luiz.  

 

Quando o Haras mudou-se do interior de São Paulo para Vacaria, nasceu 

uma geração muito boa, entre eles um alazão que recebeu o nome de 

Clackson. Filho da matriz Coarana (Pharas), filha de Coaran (Coaraze), 

ambas com sangue francês, Clackson estreou ainda potro vencendo três a 

fio, uma delas o Grande Prêmio Antenor de Lara Campos (G2), em 1.300 

metros.  

 

Depois de mais duas vitórias e dois terceiros clássicos (Taça de Prata – G1 e 

GP Piratininga – G3), ele fez segundo no Grande Prêmio Linneu de Paula 

Machado (G2), antes de correr pela primeira vez o Grande Prêmio São Paulo 

(G1), chegando em terceiro para Rasputin e Leão do Norte.  

 

Logo em seguida ele venceu o Grande Prêmio General Couto de Magalhães 

– Taça de Ouro (G2), em 3.218 metros. Isso mesmo, Clackson venceu 

provas de graduação dos 1.300 aos 3.218 metros.  

 

No mesmo ano venceu seu primeiro “Grupo 1”, no Grande Prêmio Paraná. 

Depois ainda venceu o Grande Prêmio Piratininga (G3) e o Grande Prêmio 

Oswaldo Aranha (G2), antes de sua principal vitória: o Grande Prêmio São 

Paulo de 1.982.  

 

Defendendo as cores do Stud Montecatini, o alazão derrotou nesta prova 

diversos craques que depois se tornariam reprodutores de sucesso, como O 

Maior, por exemplo, que por bom tempo serviu ao lado de Kenético no Haras 

Malurica. Ainda venceu o Grande Prêmio Ministro da Agricultura (G2) e 

novamente o Grande Prêmio Oswaldo Aranha (G2) antes da aposentadoria. 

 

Na reprodução Clackson foi ainda mais espetacular, liderando as estatísticas 

nacionais por diversos anos. Foram 63 vencedores de provas clássicas e 

mais 142 colocados nas mesmas.  

 

Até por isso é difícil citar todos, contudo, temos nomes diferenciados que 

eram filhos dele. Como os vencedores do Grande Prêmio Brasil Flying Finn e 

Lord Marcos, o craque invicto Val de Grace, Ramirito e Severado (Copa 

ANPC Clássica – G1, assim como Lord Marcos).  

 

Além deles tivemos diversos ganhadores de Grupo 1, como Old Pretender, 

St. Cloud, Vignon, Murano, Messalina, Oriental Flower, Grifton, Gigli, Name of 

Rose, Parfum Parfait, Fogonaroupa e La Vendetta.  

 

Diversos outros ganhadores de provas de Grupo 2, Grupo 3 e Listeds. Com 

destaque para In My Side, que é mãe do craque Bal a Bali. Enfim, um dos 

maiores da história que merecidamente está no Hall da Fama Brasileiro.   

Porfírio Menezes  
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LAMBERT derrotou seu companheiro de cocheira, Lomar, e assumiu a 

liderança da geração 2018 em Cidade Jardim.  

 

Pilotado por Ruberlei Viana, não desistiu de ultrapassar o ponteiro até os 

metros finais, tirando a invencibilidade de Lomar. Curiosamente, Lambert só 

perdeu uma, justamente para seu “faixa”.  

 

Dobradinha do Haras Cifra, que também criou os dois. Treinamento de 

Delmar Lima Albres para este filho de Crafty C.T. e Grega, por Street Cry.  

 

O tempo para os 1.300 metros do GP Doutor Enio Bufolo (G3) foi 1‟15”429. 

OLINDA DO IGUASSU ratificou sua liderança da geração 2018 

em Cidade Jardim ao vencer o Grande Prêmio Presidente José Antônio 

Pamplona de Andrade (G3).  

 

Sem dificuldades durante todo o percurso, a filha de Pioneering e 

Ballminess, por Amigoni, deixou para trás a ótima Fading Love, além da 

então líder Moon And Stars.  

 

Direção de Valmir Rocha e treinamento de Antônio Oldoni, para a invicta 

Olinda, de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu. Tempo de 1‟16”674 

para os 1.300 metros na pista de grama.  

TÁCIO  juntamente com On my Own protagonizaram mais uma 

dobradinha clássica em Cidade Jardim. Na Prova Especial Criação Paulista, 

em 1.000 metros na pista de grama, o crioulo do Haras Santarém 

conseguiu suportar os ataques de seu “faixa”.  

 

Filho de Pioneering e Lukinha, por Vettori, ele obteve sua oitava vitória em 

vinte atuações.  

 

O defensor do Stud Scudeller foi pilotado por José Severo, recebeu os 

treinamentos de João Paulielo. O tempo para o quilômetro gramado foi de 

56‟‟303. Don Arlindo, Storm Machine e No Way José completaram o placar. 

FANNY DO JAGUARETE trouxe mais uma vitória para o Stud 

Jaguarete em Cidade Jardim. Depois de uma reta emocionante, ela 

conseguiu superar Hamitbey nos metros finais da Prova Especial Jorge 

Wallace Simonsen, em 1.000 metros na pista de grama.  

 

A filha de Alcorano e Formosa, por Roi Normand, ela também foi criada por 

seu proprietário e assinalou 56”478. A seguir chegaram Nat King Cole, Y 

Gold e Mutlu San.  

 

Treinamento campeão de Mário André e direção precisa do recordista 

mundial de vitórias, Jorge Antonio Ricardo.  

    RESUMO CLÁSSICO 

         DE CIDADE JARDIM 
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    RESUMO CLÁSSICO 

         DE CIDADE JARDIM 
 

FAST JET COURT voltou a melhor forma e fez uma apresentação 

“de gala” no Grande Prêmio Presidente Luiz Oliveira de Barros (G3), carreira 

preparatória para o Grande Prêmio OSAF (G1).  

 

Em direção tranquila de Valmir Rocha, a filha de Courtier e Trefiori, por 

Flatter, percorreu os 1.800 metros na pista de grama em 1‟51”346, derrotando 

Muguruza, Saxshow, Happy Party e Cherry Salto.  

 

Treinamento campeão de Olívio Zandeteschi para esta alazã criada e de 

propriedade do Haras Cima. Foi sua sexta vitória em nove atuações.  

TAKASHI teve que dar o seu melhor para poder vencer a Prova 

Especial Renato Junqueira Neto, em 1.300 metros na pista de areia.  

 

O filho de Pionnering e Iced Whisky, por Redattore, teve que contar com 

todo o rigor de Antonio Mesquita para cruzar o disco com ¼ de corpo para 

Conta Cheia. A seguir chegaram Xavi Gold, Rafi e Dom. 

 

Criado pelo Haras Santarém, ele é de propriedade do Stud Forza 3. O 

treinamento é do campeão Adonir de Freitas Corrêa. O tempo foi de 

1‟15”580. 

MAÑANA PODEROSA  fecha o nosso resumo clássico de 

Cidade Jardim com sua fácil vitória na Prova Especial Viziane, em 2.600 

metros na pista de areia, depois da transferência devido às fortes chuvas.  

 

O filho de T.H. Approval e Diva Poderosa, por Reve Doré, de criação do 

Haras Phillipson e de propriedade do Haras Tuta, deixou para trás Orario 

Pubblico, Orillo, Bernardo Big Bear e Nabucodonosor.  

 

Treinamento de Amazilio Magalhães Filho e pilotagem de Antonio Mesquita, 

para o tempo de 2‟47”200. Foi a quinta vitória em 32 saídas do tordilho. 

BEST MAGEE não deu chances a nenhuma de suas adversárias na 

Clássico Presidente Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção (Listed), em 

1.500 metros na pista de areia.  

 

Mesmo sendo uma ótima velocista, desta vez ela venceu de ponta a ponta 

em distância muito maior que o que ela estava acostumada. E a vantagem 

foi grande, um vareio da filha de Pioneering e Principessa Carla, por Eluzive 

Quality.  

 

Treinamento de Thiago Haidar e pilotagem de Ruberlei Viana, para esta 

crioula do Haras Old Friends e de propriedade da Coudelaria Fantastic.  

O Favorito Turfe por Porfírio Menezes  
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APRESENTA 



    RESUMO CLÁSSICO 

       HIPÓDROMO DA GÁVEA 
 

CAPITÃO BARBOSA mostrou excelente 

predileção para correr na pista de areia do Hipódromo da 

Gávea, derrotando Jackson Story, que atropelou muito forte 

para ficar com o segundo posto da Prova Especial Glória de 

Campeão.  

 

Henderson Fernandes soube dosar de maneira exemplar o 

filho de Elmulstanser e Beara, por Vettori. Na terceira 

colocação ficou Berlin Light, com Namur e Não Me Pega 

completando o placar remunerado.  

 

Treinamento campeão de Luiz Esteves para este crioulo do 

Stud Capitão e de propriedade do Stud Habeas Corpus.  

 

Tempo de 2‟00”29 para os 1.900 metros na pista de areia.  

KEEP KOLLER garantiu a liderança da geração 

2018 no Hipódromo da Gávea ao vencer o Clássico 

José Calmon (Listed), em 1.300 metros na pista de 

grama pesada, com 9 metros de cerca móvel.  

 

Depois da estreia vitoriosa na Prova Especial Old 

Master, o filho de Koller e Hanouk, por Siphon, garantiu 

sua invencibilidade derrotando por dois corpos 

Jamaicano, com  Tapioca, Saint Barth e Velocius 

completando o placar remunerado.  

 

Criado por Ulisses Lignon Carneiro e de propriedade do 

Stud Eternamente Rio, Keep Koller foi pilotado por 

Bruno Queiroz, para assinalar o tempo de 1‟19”55. 

JUST LIKE estreou dentre ótimas potrancas e 

mesmo assim assumiu a liderança da geração 2018 

no Hipódromo da Gávea, ao vencer o Clássico 

Ministério da Agricultura (Listed). 

 

Em 1.300 metros na pista de grama, a prova marcou 

uma dobradinha de Julio Bozano, uma vez que a 

segunda colocada, Já Sei Namorar, até então a líder 

da geração, chegou no segundo posto.  

 

Na terceira colocação chegou Regal Tight, com 

Jamberly e Jandaia completando o marcador. O 

tempo da prova foi de 1‟19”40.  

 

Criação e propriedade do Haras Santa Maria de 

Araras, Just Like é treinada por Christiano Oliveira e 

foi pilotada por Bruno Queiroz.  Site JCB por Sylvio Rondinelli  
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    RESUMO CLÁSSICO 

       HIPÓDROMO DA GÁVEA 
 

I CRY HAPPY venceu o Clássico Orsenigo (Listed), em 1.000 

metros na pista de grama, mantendo a sua invencibilidade. 

 

Em condução muito tranquila e Bruno Queiroz, I Cry Happy derrotou New 

Emperor, Itagiba, Penelope Charming e Efetivo Bull no bom tempo de 

55”13.  

 

Treinamento de Christiano Oliveira para esta filha de Put It Back e Cry For 

Happy, por Elusive Quality, de criação e propriedade do Haras Santa 

Maria de Araras.   

AMOR TOTAL venceu mais uma vez, a segunda seguida, em nova 

direção “principesca” de Alex Mota, no Clássico Luis Rogoni (Listed), em 

1.600 metros na pista de grama do Hipódromo da Gávea.  

 

Noorgard fez uma carreira impecável, contudo, faltou centímetros para 

garantir a vitória, que foi perdida em cima do disco. Na terceira colocação 

chegou Madison, com Olympic Ipswich e Bavaro Beach completando o 

marcador remunerado.  

 

Filho de Put It Back e Quite Bride, por Stormy Atlantic, criado pelo Haras 

Santa Maria de Araras e de propriedade para o Stud Eterno Amor.  

NOVA MOLECA  venceu em grande atropelada a Prova Especial 

Garbosa Bruleur, em 1.500 metros na pista de grama do Hipódromo da 

Gávea. 

 

Depois de assistir Hang Loose brigar contra todas as competidoras, Nova 

Moleca avançou com grande ação final para uma atropelada vitoriosa. 

Completaram o placar remunerado In Your Dreams, Garrucha Lerap e Love 

Is Forever.  

 

Filha de Agnes Gold e Haja Gata, por Fast Gold, foi criada pelo Haras Di 

Cellius e defendeu as cores do Stud Eternamente Rio. Treinamento de Luiz 

Esteves e pilotagem de Henderson Fernandes. 

AMOR I LOVE YOU trouxe mais uma vitória clássica para o Stud 

Eterno Amor na Prova Especial Dagoberto Midosi, em 1.200 metros na 

pista de areia.  

 

Em bela direção de Wesley Cardoso, ela derrotou Higher Talent por 1 ¾ 

corpos. Na terceira colocação chegou Idealistic, com New Prada e Nice 

Lady – que fizeram train suicida – completando o marcador.  

 

Filha de Kodiak Kowboy e Letra de Samba, por Point Given, foi criada pelo 

Haras Santa Rita da Serra. Treinamento de Roberto Morgado Junior. 

Tempo de 1‟13”64.  

Site JCB por Sylvio Rondinelli  

Site JCB por Sylvio Rondinelli  

Site JCB por Sylvio Rondinelli  

Site JCB por Sylvio Rondinelli  





    RESUMO CLÁSSICO 

      HIPÓDROMO DO TARUMÃ 
 

ULLEDA abriu a tarde clássica da última reunião do 

Jockey Club do Paraná com um verdadeiro vareio, 

impressionando a todos.  

 

A diferença desta filha de Salto e Porta de Paris, por 

Mensageiro Alado, foi de 18 corpos na Prova Especial 

Alcides Coltri e Rubens Grahl, disputada em 1.400 metros 

na pista de areia.  

 

Na segunda colocação chegou Lady do Iguassu, com 

Adega Zip, Dalhceonquistadora e Giesta a seguir. 

 

De criação e propriedade do Haras Três Pinheiros, Ulleda 

é treinada por Olívio Zantedeschi e foi pilotada por Marcos 

Ribeiro.  

MY TOYA SUNSHINE voltou a vencer no 

Tarumã, desta vez nos 1.300 metros da pista de grama, 

em disputa da Prova Especial Associação dos Cronistas 

de Turfe do Paraná.  

 

Além de chegar 12 corpos a frente dos adversários, o 

representante do Stud Galope bateu o recorde da 

distância, derrotando Tiberius, Inspetor Fong, Terra de 

Campeões e Lívio Felluga. 

 

Filho de T.H. Approval e Garbosa Victoria, por Giant‟s 

Causeway, ele é treinado por Delmar Lima Albres e teve 

a pilotagem de André Luis Silva. Tempo de 1‟15”40. 

CALED voltou a demonstrar tudo que é esperado 

dele ao vencer a Prova Especial Ney Braga, ocasião em 

que pela primeira vez foi disputada uma carreira em 

2.000 metros na pista de grama do Tarumã.  

 

Obviamente Caled se tornou o recordista, em uma prova 

que contou com diversos ganhadores e provas de grupo.  

 

Na segunda colocação ficou Admiro, que azarão fez 

rande atuação. Depois chegaram Will Myers, Trick Step 

e Lixivia.  

 

De criação do Haras São José dos Pinhais, ele é um 

filho de Beduíno do Brasil e Vesper of Love, por Crimson 

Tide. Treinamento de Antenor Menegolo Neto e 

pilotagem de Leandro Henrique, assinalando o tempo de 

2‟01”70.  Site JCPR por Felipe Neves  

Site JCPR por Felipe Neves  

Site JCPR por Felipe Neves  



    RESUMO CLÁSSICO 

       BRASIL NO EXTERIOR 
 

RAINHA PIONEIRA venceu mais uma vez em Maroñas, se 

mostrando a melhor velocista do Uruguai. Desta feita foi o Clásico Juan 

Mautone (G3), em 1.000 metros. 

 

A pupila de Ricardo Colombo desta vez até deu impressão de que seria 

derrotada, mas retomou o galão nos 200 metros finais e arrancou 

diretamente para o disco.  

 

Filha de Pioneering e Rainha de Ponta, por Blade Prospector, ela é de 

criação e propriedade do Haras Belmont, de Dante Franceschi. Pilotagem 

de Luiz Cáceres. 

HONRA REAL vem se mostrando a melhor égua do Uruguai. A 

brasileira já havia vencido o Gran Premio Ciudad de Montevideo (G1), em 

janeiro.  

 

No início de março voltou a vencer, desta vez o Clásico Ministerio da Saude 

Y Finanzas (G3), em 2.100 metros na pista de grama. Outra brasileira, Villa 

D‟este, da Fazenda Mondesir, terminou na quarta colocação.  

 

Honra Real é uma filha de Agnes Gold e Ultra Rafaela, por Northern Afleet. 

Criação do Haras Niju e propriedade do Stud Rimar. Treinamento de Pablo 

González e pilotagem de Pablo Rodriguez. 

OHIO venceu pela terceira vez, desta vez aos 10 anos de idade, o 

Cotton Fitzsimmons Mile Handicap, prova de R$ 450 mil de bolsa, em Turf 

Paradise, no Arizona, Estados Unidos.  

 

De criação da Fazenda Mondesir, o “iron horse”, filho de Elusive Quality e 

Etoile Blanc, por Nedawi, de propriedade da Eclipse Thoroughbred Partners 

& Bruce Treitman, foi pilotado por Luis Fuentes e apresentado por Michael 

McCarthy, onde assinalou 1‟37”27 para os 1.600 metros na pista de grama.  

 

Vencedor de Grupo 1 nos Estados Unidos, Ohio chegou sua décima 

primeira vitória na campanha. Logo deve ingressar na reprodução.  

HALSTON , conhecido em Hong Kong como Butterfield, venceu mais 

uma no Hipódromo de Sha Tin. O Daisy Handicap, em 1.800 metros na 

pista de grama, pagava uma bolsa total de R$ 1,6 milhões.  

 

Pertencente ao chinês Yue Yun Hing, o filho de Setembro Chove e 

Londrinita, por Fahim, criado em Piraquara pelo Haras Cifra, recebeu 

grande direção do australiano Zac Purton, dominando a prova na segunda 

metade da reta final.  

 

Vencedor de duas das três provas da Tríplice Corroa Paulista, Halston 

conquistou sua segunda vitória em Hong Kong, totalizando seis na 

campanha. Hong Kong Turf Race site  

Turf Paradise site  





R E L A Ç Ã O  D E  A S S I N A T E S  

ADALBERTO ARIOLI - ALLAN GUERRA - ALEXANDRE FRARE - ARMANDO VIEIRA  
JUNIOR - ANTÔNIO PALHARINI - ANTONIO QUINTELLA - ARI DE AZEVEDO 
PEREZ - CLEMENTE MOLETTA - DEUCLIDES GUDOLLE - DIEGO LOBO TELLES - 
ERALDO PALMERINI - FÁBIO PRATES - FERNANDO BASTOS - FERNANDO 
REBESQUINI TEIXEIRA - GUILHERME MIORIM - HENRIQUE ZYNGIER -  JOAQUIN 
ALDA/ ERICA WEBBER - JOSÉ CID CAMPÊLO FILHO - JOSÉ VECCHIO FILHO - 
LINEU PASQUALOTO - LUCIANO LOCATELLI - LUIZ EDUARDO FRIAS DE OLIVEIRA 
- LUIZ OCTÁVIO FIQUEIREDO - MÁRIO FERRASSO - MAURÍCIO TELLES - PAULO 
AZEREDO JUNIOR - PAULO IRINEU PELANDA - ROBERTO BELINA - ROBERTO 
SOLOMON -  SERGIO JOSÉ BUZATO - ACPCCP - ABCPCC - HJCPR - PURO TRATO - 
REDE POSTOS PELANDA - PRO TURFE - TBS INTERNATIONAL - DON SEG -  APPS 

ASSINATURA ONLINE: R$ 30,00 SEMESTRAL 

 
ASSINATURA IMPRESSA: R$ 100,00 TRIMESTRAL  

Turfe
na 


