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EDITORIAL
Chegou a hora dos proprietários, criadores, profissionais e nós,
os apaixonados, começarmos a sonhar em ver um Tríplice Coroado
Paulista.
Os festivais são maravilhosos, porém não existe emoção maior
– e honra – que conquistar as três Coroas em um hipódromo tão
charmoso e icônico como o Jockey Club de São Paulo.
A última vez que tive essa emoção – como apaixonado – foi em
2013, quando o Fixador venceu aquele Derby Paulista para cima do
Jaspion Silent na direção mais sensacional – acredito eu – da carreira
do craque Antônio Queiroz.
Até hoje, quando converso com o amigo Márcio Ferreira Gusso,
vejo seus olhos marejarem quando se lembra das três provas da
Coroa, a começar pelo Grande Prêmio Ipiranga, que assim como o
Derby Paulista, foi na “raspa de focinho”. Talvez se tivesse vencido “
a galope”, não teria sido tão emocionante.
Entre as éguas, me lembro de um anticlímax em 1993, quando
a castanha Double Circle superou com uma direção espetacular de
Ivan Quintana a alazã Biscuit Royale, no Grande Prêmio José
Guathemozin Nogueira, na época a terceira etapa da Tríplice Coroa
Paulista.
A alazã do Haras Flávia – uma das fardas mais lindas que já
existiram - havia vencido o Grande Prêmio Barão de Piracicaba e o
Grande Prêmio Diana. Na verdade, até quem revelou a foto do
fotochart deve ter tido vontade de alterá-la, uma vez que a diferença
da Double Circle para a Biscuit Royale foi mínima.
Outros tantos animais “bateram na trave” durante minha vida
como turfista. O primeiro que lembro é o Palemon, que depois de
vencer o Grande Prêmio Ipiranga e o Derby Paulista, não teve a
oportunidade de vencer o Grande Prêmio Consagração.
Quinze Quilates foi outro. Após vencer o Grande Prêmio
Ipiranga e o Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo (já estávamos
neste novo formato de Tríplice Coroa), pereceu frente a Zé Corredor,
do Haras Bandeirantes.
Mais recentemente tivemos dois paranaenses que “bateram na
trave” consecutivamente. Halston, por exemplo, venceu dentro da
pista as três provas. Contudo, uma substância proibida que apareceu
em sua amostra de sangue no Grande Prêmio Jockey Club de São
Paulo, segunda etapa, lhe tirou o título.
Outro que “partiu o coração” dos apaixonados pelo turfe foi
Mestre do Iguassu. Ganhou um Grande Prêmio Ipiranga “de cinema”
para cima de Átila The King. Depois, em uma disputada acirrada
entre André Luis Silva e Carlos Lavor, que pilotava o craque Não Da
Mais, o alazão do Haras Rio Iguassu venceu e ficou na “bica” para o
título. Adoeceu e não pode correr o Derby, vencido por Não Da Mais.
Que este ano tenhamos mais grandes emoções!
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UMA FESTA

INESQUECÍVEL

FESTIVAL DO GP BRASIL TRAZ
ESPERANÇA DE MUDANÇAS
.

SEGUNDA-FEIRA, dia 09 de agosto, eu
estava trabalhando quando recebo uma mensagem
via telefone: “Boa tarde, meu nome é Faro, trabalho na
TV Turfe e entrei em contato com você para saber o
link da live de hoje para retransmiti-la na TV.
Faro é um profissional de alto gabarito da TV
Turfe, que gentilmente me deu uma notícia muito
relevante. O canal de TV do Jockey Club Brasileiro
abriria espaço para o Turfe Ao Vivo, programa em
formato de live que eu e o Marcos Rizzon fazemos
toda segunda-feira.
Óbvio que a empolgação veio, mesmo sabendo
que só estaríamos passando ali por se tratar de um
programa especial do Festival do Grande Prêmio
Brasil, com o Presidente Raul Lima Neto e o Diretor
Marcelo Beloch como convidados.
Não que eu estivesse sonhando com uma vaga na
TV Turfe ou que o programasse estivesse entrando
para a grade daquele canal. Já sou adulto (sic) e já
tomei muita “porrada” em minha carreira como
jornalista para ficar me iludindo. Porém era sim algo
especial.

TRANSMISSÃO E LOUNGE
TAMBÉM SE DESTACARAM
Outros pontos positivos do festival deste ano
foram a transmissão e também o novo espaço para
acomodar quem buscava um local diferenciado para
assistir as provas.
Falando sobre a equipe da TV Turfe, que este ano
teve o reforço de Jair Balla, da TV Jockey São Paulo,
temos que reverenciar os profissionais.
Juliana Dias era “quiçá” a mulher mais elegante do
hipódromo, além do talento de sempre. Celson Afonso
mostrou a competência de sempre ao lado dela,
“passando a bola” para André Cunha entrevistar os
turfistas que estavam no lounge e também na entrega
dos troféus.
Na Tribuna de Honra o responsável pelas
entrevistas era Jair Bala, com a competência que
apresenta há anos. Conversando com os profissionais
e analisando os páreos estavam Lucas Eller e Diego
Guedes, também muito talentosos.
Não podemos esquecer de citar os craques dos
microfones Fernando Freire Cury e Thiago Guedes.
Dividiram as reuniões com cada um deles narrando
duas provas de Grupo 1. Coube a Fernando narrar o
Grande Prêmio Brasil, com o Thiagão contando como
Dashing Court deu um show no Grande Prêmio
Presidente da República.

Especial porque estávamos colocando um
programa TOTALMENTE INDEPENDENTE na grade
de programação no maior canal de televisão
direcionado ao turfe. Já imaginava que seria apenas
aquele programa, o que sinceramente é bom. Já
prestei serviço para canal estatal e sei que um
programa de debates com “linha editorial” se torna
obsoleto. Afinal, debate tem a ver com opinião. E as
famosas “linhas editoriais” nada são mais que
“mordaças”.
Contudo, ali começava o festival para mim e para
o grande público. Tivemos audiência massiva sempre
me passada pelo competente Faro durante o
programa. Ao final, um sentimento de missão
cumprida e o planejamento da pauta para o programa
da próxima segunda-feira.
Ao meu ver, ali o Festival do GP Brasil já fazia
história, ao abrir espaço para a gente dentro do canal
do clube. Seria melhor para o turfista acompanhar por
lá toda semana? Óbvio! Para o canal do Turfe Na
Cidade seria interessante? Talvez sim, talvez não. O
que importa é continuarmos nossa batalha semanal!

Sobre o lounge a polêmica foi a tenda, que devido
a chuva precisou ser instalada. Para quem estava
dentro, dois telões ajudaram e muito a acompanhar as
provas. Contudo, quem estava na parte baixa da
Tribuna Social teve sua visibilidade atrapalhada.
Mesmo assim o feedback de quem participou do
espaço foi muito bom. Deve ser repetido ano que vem.

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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BICAMPEÃO!
George Washington brilha na raia pesada
O GRANDE PRÊMIO BRASIL

de 2021 serviu
para consagrar três “seres”. Dois humanos e um cavalo com
o coração maior que seu peito.
Estamos falando de Luiz Esteves, Henderson Fernandes
e GEORGE WASHINGTON. Ao cruzar o disco de chegada,
ele, juntamente com seu jóquei, coroaram uma campanha
sensacional.
Vamos começar falando do cavalo. George Washington
foi comprado em um Leilão da APPS por alta soma, contudo
ele não havia ainda confirmado toda a expectativa que
levavam nele. Trabalhava como um craque, mas não
confirmava nas pistas. Era muito nervoso, chegando a correr
até de antolhos. Na campanha, apenas uma vitória clássica
na pista de areia.

Após perder a preparatória para o surpreendente Osprey,
George Washington não era o favorito. Afinal, no páreo
estava inscrito Pimper‟s Paradise, que em condições normais
era a grande “barbada”.
Mas quem disse que teríamos condições normais. Luiz
Esteves e seu staff “bateram os tambores” durante toda a
semana anterior e a “dança da chuva” funcionou. Na semana
do GP Brasil muita água caiu no Rio de Janeiro, levando a
raia para um grau de pesada à pesadíssima. Coisa que
George Washington adora.
Ali mudou tudo. De terceira ou quarta força ele se tornou
favorito. E em grande direção de Henderson Fernandes, que
já havia vendido o GP São Paulo com ele, o bicampeonato
do GP Brasil veio em uma linda vitória.

Veio 2019 e o primeiro título do Grande Prêmio Brasil,
surpreendendo a muitos. Sua campanha se seguiu surgindo
como um dos melhores animais de distância clássica (2.400
metros) do país.
No Grande Prêmio São Paulo a consagração, se unindo
a uma dezena de animais que na história conseguiram
vencer as duas provas. Agora o foco era o bicampeonato do
GP Brasil.
Isso não aconteceu, com ele chegando no segundo
posto. Surgia ali o seu grande algoz, Pimper‟s Paradise, do
Haras Doce Vale. Voltaram a se enfrentar e o castanho
reinado por Venâncio Nahid levou a melhor. No GP São
Paulo, onde ele poderia levar o bicampeonato, a raia leve e o
show de Head Office frustraram o sonho.
>>

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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Outro grande destaque desta vitória foi Luiz
Esteves. Na última temporada ele venceu as
estatísticas de treinador e de estatísticas de treinador
m provas clássicas no Hipódromo da Gávea.
Além disso, Esteves venceu nada menos que 10 –
isso mesmo, DEZ – provas de Grupo 1 na temporada
passada. Um fenômeno!
E coube a ele preparar George Washington para
esta vitória. Sinceramente, o cavalo do Stud Happy
Again se transformou correndo nas mãos de Esteves.
Agora, ele pode comemorar seu quarto GP Brasil em
cinco anos. Um resultado espetacular.
Este sucesso não é só dele, mas também da sua
esposa e médica veterinária Adriana Lioi. Adriana
esteve sempre próximo de George Washington
ajudando a amansar o castanho.
Para fechar esta atuação com “chave de ouro”,
Esteves ainda emplacou uma trifeta na grande prova.
Fez segundo com Jackson Pollock e terceiro com
Mem Cade Cê. Atuação espetacular de um dos
melhores – senão o melhor - do Brasil.

Já havia dado uma direção “de cinema” no GP
Brasil de 2011. quando venceu os favoritos Too
Friendly e Jéca montando Belo Acteon.
Hoje é um dos melhores do Brasil, sem a menor
dúvida. Se tem carreira, pode ter certeza que ele vai
levar o cavalo à vitória. Foi assim com Mais Que
Bonita e uma infinidade de cavalos, assim como
Janelle Monae, Tríplice Ccoroada com Henderson
pilotando-a.
E vale ressaltar a pilotagem dele em George
Washington. Ele correu o animal na últtima colocação
até os 1.300 metros finais. Dá uma partida seca no
cavalo e vai pelo lado de for a passando todo o
pelotão, até entrar a curva muito próximo de Olympic
Kremlin, que dominava a prova. Direção nota MIL!
George Washington é de criação do Stud TNT, da
família Torrealba. Propriedade do Stud Happy Again.

Roi Normand

Redattore (BRA)
Por fim, com grande destaque, vamos falar do
jóquei da imagem acima. Henderson Fernandes é um
jovem muito trabalhador, que surgiu no Hipódromo de
Campos e demorou a “estourar” na Gávea.

GEORGE WASHINGTON

E. Native
D. Minister

Political Intrigue
Know Hights

Princesa Carina (BRA)
Heavenly Dancer

S. Hights

Fitzcarraldo
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DASHING COURT DÁ UM SHOW
NA MILHA INTERNACIONAL

Surpreendendo a todos, o castanho do Haras Cima se mostrou um
craque ao vencer sua terceira prova de Grupo 1 na campanha
UM CRAQUE!

Mesmo com todos os
problemas que enfrentou desde quando era um
potrinho, DASHING COURT venceu sua terceira prova
de Grupo 1 na campanha.
Quer mais? Ao vencer o Grande Prêmio
Presidente da República (G1), principal prova do Brasil
em 1.600 metros, o filho de Courtier se consagrou
como VENCEDOR CLÁSSICO NOS QUATRO
MAIORES HIPÓDROMO DO BRASIL.
Acharam o “CAPS LOOK” exagero? Então vamos
passar mais alguns dados: ele venceu o Grande
Prêmio Turfe Gaúcho no Hipódromo do Cristal, na
distância de 700 metros. Em Cidade Jardim venceu
dos 1.000 aos 1.600 metros, incluindo o Grande
Prêmio Juliano Martins (1.500 metros) e o Grande
Prêmio Adhemar de Almeida Prado – Taça de Prata >

>> em uma das exibições mais autoritárias da prova,
derrotando entre outros o líder da Gávea, Oberyn. E
os destaques em sua campanha não acabam por aí.
Dashing Court parou na raia quando correu o
Grande Prêmio Ipiranga, em setembro de 2020. Havia
sofrido uma hemorragia grau V, a maior classificação.
Como seu veterinário mesmo disse no programa Turfe
Ao Vivo, o Dr. Luis Fernando Bastos, não se sabia se
ele iria voltar a correr, passando alguns meses no
haras.
Quando voltou a correr, reapareceu de oito meses
vencendo a Prova Especial Manoel Ribas em recorde,
na distância dos 1.400 metros da pista de grama do
Hipódromo do Tarumã e para cima de Campelanda.
Foi para Cidade Jardim correr o Grande Prêmio >>

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves

.

>> Presidente da República (G2), versão paulista, com
mais um problema no percurso. Ele foi alcançado por
um adversário e seu jóquei, assustado, resolveu parálo na pista novamente.

>> principais favoritos: Campelanda e Olympic
Jhonsnow. Eles fizeram a dupla da versão homônima
da prova em Cidade Jardim. Além disso, o cavalo do
Haras Regina era o atual campeão da prova.

Veio O Grande Prêmio Derby Praranaense
(Listed), onde ele abordava pela priemira vez a
distância dos 2.000 metros. Ele acabou sendo
derrotado por Caled.

Mas na carreira tudo mudou. Raiolux e Dashing
Court ponearam a prova, seguido de perto pelos
adversários. Contudo, na entrada da reta o castanho
do Haras Cima dominou a prova e fugiu para o disco
final.

Venceu em 2.000 metros – isso mesmo, dos 700
aos 2.000 metros – a Taça Hipódromo do Tarumã,
preparatória para o Grande Prêmio Paraná. Mesmo
com a vitória seu staff decidiu por correr a Milha
Internacional, ao invés de tentar a vitória na principal
prova do turfe paranaense. Parece que a escolha foi
acertada.

SHOW PARA CIMA DE CRAQUES

Oceano Azul, muito cotado, tentou mas não
conseguiu diminuir a vantagem do ponteiro.
Campelanda surgiu no fim da prova para ficar com a
dupla, repetindo a Prova Especial do Tarumã que
citamos no ínicio da matéria.
Pilotagem campeã de Alexandre Correia e o
preparo do mestre Olívio Zantedeschi, que já acumula
diversas provas de black type no currículo.

O Grande Prêmio Presidente da República deste
ano reservava muitas emoções, afinal, o campo da
prova era extremamente equilibrado.
Dois potros que lideram a geração na Gávea e ti-

Pion. The Nilo

Courtier (USA)
nham vantagem de peso, Oceano Azul e Keep Kooler,
eram grandes forças. O vencedor da prova
preparatória, Caribean, também estava lindo no
cânter. Ainda existiam no campo da prova dois dos >>

DASHING COURT

Empire Maker
Touch Gold

Shooting Toout
Teton Forest
Forestry

Alta Floresta (USA)
Slam of Royalty

Grand Slam

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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IN ESSENCE:
VITÓRIA AUTÓRITÁRIA NO SUCKOW

HÁ UM ANO

a prova de velocidade do Festival do
Grande Prêmio Brasil, o Grande Prêmio Major Suckow (G1),
tinha uma favorita destacada.
Filha da craque Requebra, que era vencedora desta
mesma prova, IN ESSENCE pisava na grama pesada da
edição de 2020 como favorita. Estava invicta, “quebrava” os
relógios no Centro de Treinamento e em duas atuações já
contava com vitória no Grande Prêmio Costa Ferraz (G3).
Porém naquela data a vitória ficou para outra égua, Gata
Y Flor, da Coudelaria Esmeralda. In Essence “fracassou”,
chegando na sétima colocação e sofrendo uma lesão.
Só foi reaparecer oito meses depois, vencendo uma
prova especial. Todos começaram a contextualizar como
seria lindo a filha de Requebra vencer a prova que a mãe
também venceu, algo muito difícil de acontecer.
Mas veio a preparatória, vitória de Itagiba e a certeza que
– mesmo com o quarto lugar depois de diversos prejuízos –
ela teria que correr muito para vencer. Além disso, a previsão
de chuva tirava ainda mais as chances da filha de Wild
Event.
São Pedro não deu tréguas durante toda a semana e
ainda chovia quando In Essence entrou na pista. Pela lógica,
na pista encharcada, ela não teria chance de vencer Itagiba
e o restante da tropa, que tinham predileção pela raia
pesada. Contudo, “carreiras são carreiras e só são decididas
na pista”, então qualquer previsão se desfez quando Bruno
Queiroz achou bela passagem pelo centro da pista, fez
questão da ponta e saiu abrindo mais e mais vantagem,
correndo os últimos 100 metros apenas para confirmar a >>

>> vitória já assegurada. Isso mesmo, o público turfista teve
o prazer de ver uma égua do Haras Santa Maria de Araras
vencendo na pista extremamente pesada.
Treinamento e trabalho sensacional de Christiano
Oliveira, que parece ter aproveitado a chance e estar cada
vez melhor cuidando dos animais de Julio Bozano. Méritos
também para o veterinário Alexandre Dornelles, que
conseguiu trazê-la de volta em excelente forma. E o que
dizer de Bruno Queiroz, que venceu “de galope” as duas
principais provas de velocidade do país? Tempo de 57”70 na
pista de grama pesadíssima.
Icescapade

Wild Again (USA)

Wild Event (USA)

IN ESSENCE

Northfields

North Of Eden (IRE)
Put It Back (BRA)

Requebra (BRA)
Talisa

(ARG)

Lode

H. And Glory

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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CHERIE VI: UMA RAINHA VENCENDO
O “BRASIL” DAS ÉGUAS

UMA VITÓRIA MERECIDA!

Impossível não
pensar nisso ao ver CHERIE VI cruzar o disco final na frente,
se sagrando campeão do Grande Prêmio Roberto e Nelson
Grimaldi Seabra (G1), principal prova para éguas do Festival
do Grande Prêmio Brasil.
Merecido para um dos maiores treinadores da história do
turfe nacional, Selmar Lobo, que já octogenário voltou a
vencer uma prova de Grupo 1, mostrando como é
espetacular e brilhante.
Merecido para a família Camargo, que há tanto investe

de vida, onde em todos os dias coloca-o em prática ao cuidar
dos potros do Haras Old Friends em Bagé.
Merecido para José Aparecido, um “jovem senhor” que
voltou a brilhar no turfe brasileiro após carreira brilhante na
Argentina.
Mais Que Bonita abrilhantou, com toda a sua raça, a
vitória de Cherie Vi, que assinalou 2‟08”89 para os 2.000 mts.
Relaunch

Honour And Glory

no turfe e principalmente na criação do cavalo de corrida,
traduzida na forte emoção de Julinho Camargo ao receber a
taça de campeão.

Put It Back (USA)

CHERIE VI

Belong To Me

Pippa
Merecido pra o jovem e sonhador veterinário Emilio
Borba, que transformou um sonho de infância em um
>>

Exuberant

Miss Shoplifter

(USA)

Danzig

Madour

Hussonet

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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WIL MYERS GANHA A TROTE
N A TA Ç A C I D A D E M A R AV I L H O S A

Divulgação Site JCPR por Felipe Neves

QUANDO WILL MYERS

cruzou o disco final do
Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo (G1), uma das
cenas mais bonitas dos últimos anos aconteceu.
André Luis Silva pulou do castanho do Stud Ajato para
abaçar – ainda na raia – o treinador Dilson Antunes.
Profissional do mais alto gabarito, “Dilsinho” enfrentou
durante toda a vida dificuldades físicas, preconceito e,
sempre, esteve ao lado de seus cavalos lutando pelo seu
melhor. Naquele dia André e Will Myers lhe proporcionavam
seu primeiro Grande Prêmio de Grupo 1.

>> mas também Pedro Kuchaki, titular do Stud Ajato e um
dos maiores investidores na propriedade no turfe
paranaense.
Pedrinho e sua família estavam no Rio de Janeiro para
ver o “galope de saúde” de seu pupilo, deixando a 9 corpos
Imperatore Pietro.
Festa para os paranaenses no encerramento do domingo
festivo do Hipódromo da Gávea.
Silver Deputy

Posse

Muita coisa se passou desde aquele dia, até que Will
Myers troxe mais um black type para Dilson e para o Stud
Ajato. Desta vez no Grande Prêmio Cidade Maravilhosa
(G3), em 2.000 metros na pista de grama.

Kodiak Kowboy (USA)

WIL MYERS

Koronado King

Kokadrie
Torrential

Magic Carolina (BRA)

Mens. Alado

Sweet Caroline

Desta vez a emoção não atingiu apenas Dilson e André >

Gulch

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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RETA ESPETACULAR

NO GP ABCPCC

ADICIONADO E NOBLESSE YOU ARRANCARAM APLAUSOS DOS FÃS
UMA DAS RETAS MAIS

emocionantes
do Festival do Grande Prêmio Brasil aconteceu no
Grande Prêmio ABCPCC (G3), disputado em 3.000
metros na pista de grama.
ADICIONADO e Noblesse You travaram uma reta
final sensacional, deixando para trás a 22 ¾ corpos o
restante do pelotão ao cruzarem o disco com diferença
mínima entre os dois.

entre os pilotos dos dois animais, Bruno Queiroz e
Muriel Machado. Ambos já vencedores de provas ´de
Grupo 1, demonstraram lealdade durante toda a reta,
terminando com um grande cumprimento após cruzar
o disco.
De propriedade de Marcos Garcia, o vencedor é
de criação de Gabriela das Flores Machado. Julio
Cesar Sampaio, o popular Alemão, trouxe o castanho
no último furo. Tempo de 3‟14”27.

Chama a atenção esta dupla como a dos melhores
fundistas do país na atualidade, uma vez que no
Grande Prêmio General Couto de Magalhães, em
3.218 metros, corrido um mês antes, ambos travaram
outro desafio, com Noblesse You levando a melhor.
Outro detalhe a respeito da disputa foi o “fair play”

Damascus

Privent Account

Public Purse (USA)

ADICIONADO

Pharly

Prodigious
Wild Event

Alma Del Rio (BRA)

Wild Again

Rubia Del Rio

Put It Back

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves
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HECTOR GOLD E UMA VITÓRIA
LINDA NO DELEGAÇÕES

QUEM NÃO ACOMPANHA a campanha
de HECTOR GOLD pode ter se surpreendido com a
vitória dele no Clássico Delegações Turfísticas (Listed)
2021, em 2.100 metros na pista de areia não deve se
lembrar da vitória dele nesta mesma prova em 2020,
naquela época em 1.900 metros.
É claro que Mapa Mundi estava em grande fase e
pagava R$ 0,7 quando abriram as apostas. Porém,
não podemos nos esquecer que no ano anterior, antes
do bicampeonato, Hector Gold venceu “aos esbarros”
por mais de 2 corpos e colocando uma parcial de 74”
para os primeiros 1.200 metros.
Apenas três atuações desde que ele venceu esta
prova em 2020, mostrando o quanto Adelcio Menegolo
é competente. Um sétimo no GP Paraná (G3), uma >>

>> vitória em reaparecimento, uma descolocação em
1.600 metros e a vitória que lhe deu a vaga no Grand
Premio Latinoamericano (G1), que acontece no
Uruguai.
Infelizmente ele não poderá disputar a prova.
Contudo, temos que exaltar a direção magnífica de
Leandro Henrique, para derrotar o craque Mapa
Mundi. Brilho para a icônica farda do Haras Anderson,
que há décadas aposta e investe forte no turfe
brasileiro.
Halo

Sunday Silence

Agnes Gold (USA)

HECTOR GOLD

N. Taste

Elisabeth Rose
King‟s Best

Clara Baby (BRA)
Divulgação Site JCB por Sylvio Rondinelli

Kingmambo

Whidowood

Eastern Echo
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RESUMO CLÁSSICO
HIPÓDROMO DA GÁVEA
PLATA PURA

abriu o calendário clássico do Festival do Grande Prêmio
Brasil ao vencer a Prova Especial Octávio Dupnt (Listed).
A filha de Goldkovic e Garotadarepublica, por Roi Normand, deixou para trás
Jeito Seu, Originalité, Deusa e Isla Formentera, numa linda carreira ganha de
“bandeira a bandeira”.
De criação do Haras Di Cellius, ela pertence ao Stud Happy Again e é
treinada no Centro de Treinamento Vale do Marmelo por Luiz Esteves.
Pilotagem campeã de Henderson Fernades para o tempo de 1‟33”85 para
os 1.500 metros na pista de areia encharcada.

FIONA DO JAGUARETÊ

fez os paulistas se levantarem nas
Tribunas e no Club House ao vencer carreira “de inema”, mantendo a ponta por
“raspa de focinho” em direção espetacular de Jorge Ricardo.
Em 1.900 metros na pista de areia (assim como todas estas provas do
RESUMO CLÁSSICO, foi transferida da grama para a areia), a Prova Especial
Tirolesa teve no placê, por diferença mínima, a atropeladora Baioneta Corunilha.
Innocent Blood, Zurich e Clijsters fecharam o marcador. Treinamento de Mário
André para esta filha de Poker Face e Anunciada, por Public Purse, de criação e
propriedade do Stud Jaguarete. Tempo de 2‟02”10

HENRY FONDA

se aproveitou da transferência de pista para vencer a
Prova Especial Mensageiro Alado, que foi disputada em 1.100 metros na pista
de areia encharcada.
O crioulo do Haras Niju avançou em bela atropelada por fora para dominar
Madinson, Gigante D‟Anafer, I‟m A Believer e Adega Zip. Pilotagem do aprendiz
de primeira categoria Victor Espíndola, que venceu sua primeira prova de
calendário clássico na carreira.
Treinamento campeão de José Antônio Lopes para este filho de Wired
Bryan e Normandie, por Royal Academy, de criação e propriedade do Haras
Nijú. Tempo de 1‟06”66.

GINGER TOUCH

venceu o Clássico OSAF (Listed), em 1.400 metros na
pista de areia encharcada, após grande reta final contra Nova Moleca.
Depois de ultrapassar Olympic Juju na reta final, a defensora das sedas de
Paulo Henrique Fischer conseguiu suplantar os ataques da defensora do Stud
Eternamente Rio. A seguir chegaram Allister, Olympic Juju e Quick Gold.
Pilotagem diferenciada de Waldomiro Blandi, nesta filha de Midshipman e
Greek Isle, por Impression, criada por seu proprietário. Treinamento do ótimo
Marcos Aurélio, que agora assumirá os cavalos do Haras Regina.
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RESUMO CLÁSSICO
HIPÓDROMO DA GÁVEA
IMPIEDOSO

dominou as ações no Clássico Hernani de Freitas (Listed), em
1.500 metros na pista de grama pesada.
Depois de liderar grande parte da prova, conseguiu resistir aos ataques de
Amor Ágapê, numa excelente condução – como sempre – de Henderson
Fernandes.
Completaram o placar Iene Fortune, Saint Barth e Sweet Baby James. De
criação do Haras Santa Camila, ele representa as cores do Stud Happy Again.
Filho de Universal Law e Imortelle, por Vettori, ele recebe os treinamentos de
Luiz Esteves. O tempo foi de 1‟32‟‟95.

KOMBI, como diria Marcos Rizzon, “virou uma Ferrari” ao vencer o Clássico
Imprensa (Listed), disputado em 1.400 metros na pista de areia encharcada.
Asssumindo a primeira colocação desde os primeiros metros, a filha de Hat
Trick e Pooh (ARG), por Footstepinthesand, superou o ótimo Jeromel.
Completaram o placar Pas de Problem, Jumping Flight e Alley-Oop.
De driação e propriedade do Haras Santa Rita da Serra, Kombi alcançou
sua segunda vitória em três atuações, primeira na esfera clássica. Treinamento
de Roberto Morgado Neto para assinalar o tempo de 1‟25”88.

JAGUAR PRETO

é um cavalo de coração muito grande. Isso ficou
provado no Clássico Breno Caldas (Listed), prova em homenagem a criação
gaúcha.
Em atropelada sensacional, o filho de Rock Of Gibraltar e Ocala Sands, por
Choctaw Ridge, criado pelo Haras Figueira do Lago e que defende as sedas do
Stud Shirlan Inc, ultrapassou Dark Bobby, que posteriormente também foi
ultrapassado por Westbrook. Jackson Story e Saint Paul D‟Vence fecharam o placar.
Treinamento campeão de Adelcio Menegolo, que colocou o castanho de sete
anos em condições de vencer uma prova de black type. Tempo de 1‟39”76.

AMOR I LOVE YOU

venceu o Clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente
(Listed), em 1.200 metros na pista de areia, carreira que homenageava a criação e
o turfe paranaense.
Depois de assistir um train suicida de Efetivo Bull e Original Cash, o
representante do Stud Eterno Amor arrancou para tomar a ponta e aparar os
ataques de John Bull. A seguir chegaram Cantalona, Efetivo Bull e Original Cash.
Filho de Kodiak Kowboy e Letra de Samba, por Point Given, é de criação do
Haras Santa Rita da Serra. Treinamento campeão de Roberto Morgado Neto para
o tempo de 1‟12”13.
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CHEGOU A HORA DA
T R Í P L I C E C O R O A PA U L I S TA
Divulgação Site JCB por Sylvio Rondinelli

NOVAMENTE ESTÁ

aberta a temporada dos
sonhos. Sonhar em ter um animal tríplice coroado povoa a
mente de todos os turfistas, independente do tamanho e
quantidade de animais.
No dia 04 de setembro serão disputados os Grandes
Prêmios Ipiranga e Barão de Piracicaba, ambas provas de
graduação máxima e que abrem a Tríplice Coroa Paulista de
machos e fêmeas, respectivamente.
Dentro dos 1.600 metros na pista de grama teremos
alguns animais de destaque, como Olympic Ludwig, que
venceu a preparatória, assim como fez Olívia do Iguassu,
que correrá de parelha com Olinda do Iguassu, ex-líder da
geração.
Aspro Courtier já ganhou black type, porém no Grande
Prêmio Ipiranga terá ao seu lado Orfeu Negro, clássico na
Gávea. Ainda Nautilus e Jackato já venceram provas do
calendário clássico.
Entre as meninas, se destaca a parelha do Haras
Regina, composta por Olympic Las Palmas e Olympic
London. A líder Venatrix – dizem que será forfait. Todas elas
de olho em Macadamia, líder nacional da geração ao vencer
o Grande Prêmio Margarida Polak Lara – Taça de Prata
(G1).

>> GP Ipiranga e do Derby Paulista), além de Own Them,
que venceu na segunda atuação o Grande Prêmio Derby
Paulista (G1).
Forma a Tríplice Coroa Paulista o Grande Prêmio
Ipiranga, Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo e o
Grande Prêmio Derby Paulista (machos). Entre as fêmeas
temos o Grande Prêmio Barão de Piracicaba, o Grande
Prêmio Henrique Toledo Lara e o Grande Prêmio Diana.

Vale ressaltar que estas provas, até elo período que
ocorrem, são excelentes oportunidades de exportação.
Podemos lembrar recentemente de Galope Americano
(vencedor do Derby Paulista), Cash do Jaguaretê (vencedor
do GP Jockey Club de São Paulo), Haslton (vencedor do >>
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OLYMPIC LUDWIG VENCE O
CLÁSSICO FARWELL (LISTED)

APÓS VENCER

o Clássico Farwell (Listed),
disputado em 1.600 metros na pista de trama leve,
OLYMPIC LUDWIG colocou seu nome mna lista dos
favoritos para o Grande PrêmIo Ipiranga (G1), que
acontece no da 04 de setembro.
Enfrentando animais que estarão na disputa, como
Trick Twice, Jackpot e Grand Itá, este filho de
Setembro Chove não deu a menor chance a tropa,
vencendo por grande vantagem.
Esta foi a segunda vitória em três atuações dele,
que sempre foi muito bem falado no Hipódromo do
Tarumã, onde é treinado por Luiz Roberto Feltran.
Inclusive, Beto Feltran está muito animado com a
inscrição, uma vez que tem histórico de vitórias
clássicas com a farda “rubro-negra” de Sergio
>>

>> Coutinho Nogueira. No segundo posto ficou Trick
Twice, com Gato do Jaguarete ficando em terceiro,
Gran Itá em quarto e Fux em quinto.
O castanho de criação e propriedade do Haras
Regina foi pilotado pelo excelente José Aparecido,
assinalando o tempo de 1‟35”906 para os 1.600
metros na pista de grama leve do Hipódromo de
Cidade Jardim.
Fast Gold

Setembro Chove (IRE)

OLYMPIC LUDWIG

Mr. Prospector
Knifebox

Setting Trends
Lerodesanimaux

Veramente Bella (BRA)
Notre Dame

Candy Stripes
Heavely Dance
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OLÍVIA DO IGUASSU BRILHA NA
P R E PA R AT Ó R I A PA R A C O R O A

Divulgação Site JCPR por Felipe Neves

HÁ DOIS ANOS

André Luis Silva cruzava o disco
final da pista de grama de Cidade Jardim com a farda do
Haras Rio Iguassu. Na ocasião, ele estava vencendo o
Grane Prêmio Jockey Club de São Paulo (G1), segunda
etapa da Tríplice Coroa Paulista.
Ali, após derrotarem o craque Não Dá Mais e Carlos
Lavor, André e o cavalo Mestre do Iguassu se colocavam em
posição de tentar o título de Tríplice Coroados. Um problema
tirou este sonho deles, assim como o dos titulares Paulo e
Luis Felipe Pelanda, contudo, agora as esperanças estão de
volta.
Na ocasião a filha de Lord Marcos deixou para trás
Venatrix, Queen Euphoric, Jeune Love e My Tears. O tempo
foi de 1‟36”185 para a milha na grama leve.
Esta vitória também marcou uma nova fase no Haras Rio
Iguassu. Antonio Oldoni, o popular “Cavaco”, que começou
treinando os animais da família Pelanda na Fazenda Rio
Grande, teve seu “estágio” treinando no CT da Gávea e
agora realiza um trabalho excelente comandando a cocheira
do Hipódromo do Tarumã. Na primeira provva da Coroa
Paulista de fêmeas terá Olivia e Olinda do Iguassu, ambas
com muita chance de saírem vitoriosas.
I Say (GB)

Clackson (BRA)

Lord Marcos (BRA)
No próximo fim de semana OLIVIA DO IGUASSU entra
como uma das favoritas do Grande Prêmio Barão de
Piracicaba (G1), tudo porque venceu a sua preparatória, o
Clássico Emerald Hill (Listed), em 1.600 metros na pista de
grama. >>

OLÍVIA DO IGUASSU

Woodman

Las Primas (USA)
Johannesburg

Alta Floresta (USA)

Hennessy

Querida Julia

Wild Event
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PRINCIPESSA CAPRI
Northern Afleet e Todas as Flores, por Roi
Normand

DESTAQUE NA CRIAÇÃO NACIONAL

UCCELLINO RIBELLE (Agnes Gold - 2018)
Prova Especial

FARO SPARTIVENTO
D r o s s e l m e y e r

-

2 0 1 5

Cinco vitórias, incluindo o
Clássico
Público
Turfista

Clackson

2021 – 1.400 metros

FILO DI ARIANNA

CULO E CAMICIA

Invicto no Brasil e EUA

Três vitórias, incluindo o
Grupo 1. Exportado

D r o s s e l m e y e r

-

2 0 1 6

Três provas de Black Type

A g n e s

G o l d

-

2 0 1 7

FORMENTERA

( por Drosselmeyer) – Geração 2019

MONANFAN

( por Drosselmeyer) – Geração 2020

RESUMO CLÁSSICO
CIDADE JARDIM
OLYMPIC JOSEPH

derrotou em excelente atuação Roxoterra, no Clássico
Luiz e José Vieira de Carvalho Mesquita (Listed), em 2.000 metros na pista de grama
leve.
Pilotado por Valdir Souza, o filho de Agnes Gold e Almost Paradise (Northern
Afleet) deixou para trás ainda Fleur do Jaguarete, Ovo Maltine e Fantastic Boy.
De propriedade do Stud Irmãos do Turfe, Olympic Joseph é de criação do Haras
Regina, de Sergio Coutinho Nogueira. Treinamento campeão de Emerson Garcia e o
tempo de 2‟05”207 para osdois quilômetros. Esta foi sua quarta vitória – primeira
clássica – em dez atuações.

CAMPELIPE

tem em seu nome um jogo de palavras assim como
Campelanda. A sociedade do Stud My Hero Dad´- José Cid CAMPêlo Filho – e
Haras Rio Iguassu – de Paulo e Luis FelIPE Pelanda – mostra mais uma vez que
têm futuro.
O filho de Setembro Chove e Ijubinha (First American) venceu a Prova
Especial Giant, em 1.800 metros na pista de grama leve, deixando para trás
Jackato, Quartet And Hope e Nautilus.
De criação do Haras Santa Camila, Campelipe recebe os treinamentos de
Antônio Oldoni, foi pilotado por José Aparecido e assinalou o tempo de 1‟48”832.

CONTA CHEIA!

É assim que está a conta de Nicholas e Enrico Jarussi
toda vez que seu pupilo adentra às pistas. O alazão desta vez levou para casa o
Clássico Nelson de Almeida Prado (Listed), em 1.600 metros na pista de areia
macia.
O filho de Inexplicable e Kaballa (Clackson) deixou na segunda colocação Gato
Lindo, chegando a seguir Passatempo e Bóreas.
De criação do Haras Ponta Porã, Conta Cheia é treinado por Nilson Lima e foi
pilotado por Ruberlei Viana, para assinalar o tempo de 1‟34”319. Esta foi sua
quinta vitória em doze apresentações.

BIG ANGEL

conquistou sua quarta vitória em dezesseis atuações ao vencer a
Prova Especial Odysseus, em 1.200 metros na pista de grama leve.
A filha de Que Fenomeno e Waves of Thunder, por Durban Thunder, deixou para
trás Vôo de Ícaro na segunda colocação. O vovô Consul American foi o terceiro
colocado e Mutlu San compeltou a quadrifeta.
De criação do Stud Borba Martins, Big Angel pertence ao senhor Antonio Corteze
Sobrinho. Treinamento campeão de C.M. Silva e pilotagem de Antônio Mesquita,
para assinalar o tempo de 1‟09”95 com 5 metros de cerca móvel.
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RESUMO CLÁSSICO
CIDADE JARDIM
OURO DA SERRA

é um cavalo muito polivalente. Saltou da milha para os
2.000 metros para vencer a Prova Especial Kigrandi, em 2.000 metros na pista de
areia macia.
O filho de Agnes Gold e Lagrima de Amor (Dancer Man), de criação do Haras
Estrela Energia e propriedade de Marcia Guidorzi Buffolo derrotou Luckysiri, o
favorito Urso de Birigui, Olympic Xavier e North Face.
Treinado por Victorio Fornasaro e pilotado por Marcos Ribeiro, o castanho agora
deverá aportar no Paraná em setembro para disputar Grande Prêmio Paraná (G3),
na mesma distância. Assinalou o tempo de 2‟02”716.

BELLAWATCH

, em sua 53º atuação conquistou uma vitória de black type.
Estamos falando do Grande Prêmio Roberto Alves de Almeida (G3), em 1.600
metros na pista de areia macia.
História linda que repete – guardada as devidas proporções – a de Hevea e
Mutlu San, que saíram do claiming para vencerem provas clássicas. Bellawatch é
uma filha de Watchmon e Bellamore (More Style), de criação de Roberto Valdemir
Aguiar da Costa.
Ela defende as cores do Stud Vinicius Rohers em parceria com o Stud Los Dos
Amigos, é treinada por Mário André e foi pilotada por Valmir Rocha. Tempo de
1‟34»964.

JOBSON

saiu de Curitiba para vencer a Prova Especial Duque de Caxias, em
2.400 metros na pista de grama pesada, dando a primeira vitória na volta do
treinador Marcos Vinicius Lanza.
O castanho do Stud Vale dos Reis deixou na segunda colocação Manaña
Poderosa. Fleur do Jaguarete, Octacillius Fest e Grande Kiko completaram o
marcador remunerado.
Filho de - First American e Juliette Quality (Elusive Quality), Jobson e de
criação do Haras Cifra. Pilotagem tranquila do „‟borboleta‟‟ Alex Mota. Tempo de
2‟35‟‟024.

ISAFORMER (USA)

manteve a tradição de éguas importadas
correndo muito ao vencer a XXVII Copa Japão de Turfe (G3), em 1.600 metros
na pista de grama pesada.
A filha de - Temple City e Ms Isadorable (Royal Academy), de criação de
Richard Shultz (USA), deixou para trás Mutlu San, Surprising, Elba do
Jaguarete e Royal Lady.
Ela pertence ao Haras Kigrandi, recebe os treinamentos de Thiago Haidar e
foi pilotada por Carlos Giovanni Lavor. Tempo de 1‟37‟‟993.
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HENRIQUE EIGHT VENCE E É
FAVORITO NO VELOCIDADE

ESTÁ CHEGANDO

a hora do Grande
Prêmio Paraná e seu festival também conta com o
Clássico Ciro Frare (Listed), que este ano “estreia” em
1.200 metros na pista de grama.
Disputado até o ano passado na pista de areia, a
prova que homenageia o fundador do Haras Cifra, já
tem um dos favoritos. Afinal, na última reunião
realizada no Hipódromo do Tarumã, em ocasião da
Prova Especial Polícia Militar do Estado do Paraná.
E quem brilhou foi HENRIQUE EIGHT, um cavalo
que já teve passagens pela cancha reta e começou a
brilhar no Hipódromo da Gávea, vencendo três e
fazendo um segundo em quatro atuações. Na sua
“reestreia” no Tarumã confirmou e venceu com muita
firmeza. Na segunda colocação apareceu o bom
Voron, que deve ser o representante do Haras Rio >>

>> Iguassu na prova. Em terceiro, reaparecendo,
chegou Itambé, com Dá-lhe Florestry e Stormy
Weather completando o placar.
Criado pelo Haras Basano, Henrique Eight é de
propriedade de seu treinador, o craque Júlio Cesar de
Moura Rosa. O jovem e bom Alex Siqueira pilotou com
maestria o castanho, que assinalou 1‟10”70 nos 1.200
metros na pista de grama pesada. Desde já a
expectativa é muito grande para esta prova, que
contará com ótimos velocistas.
Felício

Itajara

Siphon

(BRA)

Kublai Khan

Ebrea

HENRIQUE EIGHT

Golden Voyager

Polada
Divulgação Site JCB por Sylvio Rondinelli

(BRA)

Mr. Prospector

Wallonie

Slap Jack
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HISTÓRIAS
& ESTÓRIAS
GERSON BORGES DE MACEDO

SENTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA...DO
DUÍLIO!!!
E um dia conheci o Dr. DuÍlio Berleze! Sujeito afável, muito
simpático e até exagerado na educação. Daquelas pessoas
que a gente não se cansa de conversar ... na verdade não
seria bem esse termo “conversar”, porque com ele a gente
não proseia muito ... mais se escuta, do que fala.
E não vai nenhum demérito em mais ouvir ele do que falar
com a figura, muito pelo contrário, pois daquela cabeça
pensante saem tantas e tantas histórias interessantes que é
impossível se cansar de ouvi-lo.
Batizei o Doutor, como é carinhosamente chamado pelos
amigos de “Enciclopédia viva do turfe brasileiro”! A alcunha
pegou e ele mesmo, apesar da modéstia, sabe que o
apelido lhe cai como uma luva! Não raro mandamos
abraços na transmissão da tv a ele e é impossível
também não torcer pelos seus cavalinhos, o que o enche
de satisfação.

Doutor Duílio tem uma memória prodigiosa e some-se a
essa benção divina o fato de ter muita história para contar
.... e ele conta e como conta! Com riqueza de detalhes, com
minúcias e com um tempero especial que faz de qualquer
causo, algo digno de livro. Não tem assunto no turfe que se
possa tratar com ele, que já não venha o repique com
alguma passagem por aquele tema e a prosa vai
emendando e quando se vê foram horas de conversa.
Desafiar o doutor em pedigree então é suicídio! Não
estamos falando só de grandes cavalos, reprodutores ou
éguas famosas. Não se arrisque a provocar ele sobre
qualquer parelheiro, por mais matungo que seja que ele te
humilha no bom sentido.
Sua descrição sobre um cavalo vai muito além da filiação
do bicho e dos sinais, da pelagem, do jóquei, do treinador e
por aí afora....se insistir na provocação ele fala até o nome
do cavalariço! É algo incrível!
>>

Devem existir outros “Duílios” no turfe brasileiro, mas o
nosso, se não é barbada no páreo desses entendidos fora
de série, corre como favorito e eu aposto nele ... ponta e
placê para se garantir!

Recentemente tive o prazer de ser recebido em seu haras e
navegar no mar de conhecimento desse homem do turfe.
As horas passam ... os assuntos mudam... e lá vem o Duílio
nos brindando com seus causos e desfilando seu
conhecimento brilhante sobre a história do turfe e de quem
faz o turfe!
Estou “negociando” os direitos autorais e quero em minhas
colunas criar um espaço para as “Histórias do Duílio”. É
certeza de sucesso de público e crítica!
Homem do turfe, homem dos cavalos, homem dos amigos,
homem dos causos! Lá vem o
Duílio .... então senta que lá vem história, muita história!!!
A benção Duílio Berleze!!
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NO PADOQUE
COM

MARCOS

RIZZON

GP BRASIL
Foi uma linda festa. O Club House foi um sucesso. A
chuva atrapalhou, mas foi só ela. In Essence corre muito.
Cherie Vi merecia seu G.1. Dashing Court fez Courtier ter
filhos ganhadores de G.1 na Gávea e em Cidade Jardim.
George Washington, na pesada, é o melhor do Brasil.
Como o GP Brasil 2022 será corrido em junho, teremos a
famosa “negra” entre o filho de Redattore e Pimper‟s Paradise,
ambos com a idade atual.

GP BENTO GONÇALVES ANTECIPADO
O GP Derby Paulista (G.1) estava marcado para 13 de
novembro (sábado), mesma data da maior prova do turfe
gaúcho.
Liguei para o Presidente Gudolle no domingo, 29, à noite,
aconselhando-lhe
antecipá-lo,
por
vários
motivos,
proprietários, jóqueis, treinadores, etc, que poderiam deixar de
vir a Porto Alegre.
Ele consultou na segunda-feira, 30, o Presidente da
ABCPCC - Luis Felipe Brandão dos Santos - e, com o
endosso deste, marcou-o para 6 de novembro, sábado.
Parabéns pela decisão!

TROFÉU MOSSORÓ
Foi uma linda festa e os grandes vencedores da noite sexta-feira, 13 (quem diria) - foram o Haras Santa Rita da
Serra, Janelle Monae, a sua mãe Just Lucky, Jackson
Pollock e o titular Afonso Burlamaqui, ou seja, o Santa Rita
sobrou. De parabéns a Diretoria da ABCPCC, capitaneada
por Luis Felipe Brandão dos Santos.

JCB DUELO E REMATES
O primeiro vai de vento e popa; o segundo mais lento,
mas com seus adeptos. A iniciativa deu certo.

SIMULCASTING NORDESTINO

GLORY WAR E SASSY ZIP
São os candidatos à Tríplice Coroa tradicional no JCRGS.
Ambos foram protagonistas aos 2 anos e prosseguem sendo
na campanha dos 3 anos.

No sábado, 28, os Jockeys Clubs Cearense e de
Pernambuco realizaram a primeira experiência, tendo como
meta principal as imagens. Foi um sucesso. Porquê não
realizar um simulcasting com apostas utilizando-se das redes
credenciadas do JCB e do JCSP?

GP MANOEL MEDEIROS
Será realizado dia 18 de setembro, no Hipódromo da
Madalena. A prova presta uma justa homenagem ao
patriarca de uma Família que chegou a sua 6ª geração de
turfistas.

GLORY WAR SONHA COM
TRÍPLICE COROA GAÚCHA

Cortesia Jornal do Turfe por Trotta Fotos

UMA MÁQUINA DE CORRER!

Assim
podemos falar a respeito de GLORY WAR, um cavalo
que só viu a derrota em uma oportunidade, quando
em uma direção infeliz ele perdeu para um cavalo
deveras muito inferior a ele.
Ele provou isso no Clássico Breno Caldas primeira
prova da Tríplice Coroa Gaúcha, disputada em 1.600
metros na pista de areia.
Os melhores do Hipódromo do Cristal esavam
presentes, mas nenhum conseguiu fazer frente a ele.
Assistiu o páreo “de camarote”, até que Marcelo
Souza deu uma partida na curva e em rápidos galões
já veio disputar a primeira colocação com Olympic
Linkedin.
Sem dar chances aos seus rivais, nos últimos 200
metros era o que mais demonstrava ação, provando
que com mais distância ele deve confirmar e vencer.
Inclusive foi inscrito no Grande Prêmio Protetora do >>

Public Purse

Holding Glory (BRA)

Private Account
Jules

Mexican Daisy

GLORY WAR

Roman Ruler

War Love

F. Pegasus

(USA)
Avian Eden

Stormy Bird

>> Turfe 2021, em 2.100 metros. Se vencer, vai ficar
entre se tornar Tríplice Coroado e vencer o Grande
Prêmio Bento Gonçalves, então a expectativa é
gigantesca para as próximas atuações.
Olympic Linkedin foi o segundo, com Rocky Fon,
Real Invido e Under Pressure completando o placar.
O treinamento é de Herminio de Paula Machado,
que passa por fase sensacional no Hipódromo do
Cristal. Criação do Haras Cerro Formoso e
propriedade de Ricardo Corrêa, que está com um
verdadeiro craque nas mãos.

No PARANÁ você COMPRA PURO
TRATO com PREÇO DE FÁBRICA
e ainda tem FRETE GRÁTIS ! ! !
SAIBA MAIS:

41 9 9636-3596

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves

.

SASSY ZIP:VITÓRIA
MUITO AUTORITÁRIA

Cortesia Jornal do Turfe por Trotta Fotos

City Zip

PODEMOS TER UMA NOVA

Tríplice
Coroada Gaúcha. Após Etê Kaluanã, em 2019, a égua
que mais mostrou condições para isso é SASSY ZIP,
uma castanha que só evolui e provou isso no Clássico
Estupenda, primeira prova da Tríplice Coroa Gaúcha.

Oliver Zip

(USA)

F. Wildcat

All Of Her Twist

SASSY ZIP

Wild Event
Wild Again

Sassy Lady (BRA)
Marying Lady

Com um campo interessante, todos esperavam um
duelo entre ela e Paraty, uma tordilhinha muito
corredora que travou nas provas da Tríplice Coria
Juvenil ótimos embates contra a filha de Oliver Zip.
Mas desta vez a tordilha não teve chance. Sassy
Zip mostrou gostar dos 1.600 metros e, muito bem
pilotada por Marcelo Souza, veio na hora certa
correndo pelo externo e dominando Paraty.
Com esta atuação, Sassy Zip já se coloca como
grande candidata a Tríplice Coroa, uma vez que
mostrou aptidão para correr maiores distancias.
Prova disso é que ela está inscrita

no >>

Carson City

Ghadeer

>> Clássico Presidente Gilberto Diogo Sant‟ana da
Cunha, onde enfrentará as éguas de mais idade e
principais do Hipódromo do Cristal no momento.
Vale ressaltar que Sassy Zip é uma das favoritas
para a prova, mesmo “forçando turma”. Se vencer esta
carreira, volta forte para a segunda prova da coroa e
depois para o Grande Prêmio Diana, onde poderá se
consagrar.
Trabalho maravilhoso de Fernando Silva, um
profissional destacado que vem mostrado isso a cda
temporada no Rio Grande do Sul.

No PARANÁ você COMPRA PURO
TRATO com PREÇO DE FÁBRICA
e ainda tem FRETE GRÁTIS ! ! !
SAIBA MAIS:

41 9 9636-3596

Fotos por: Site JCB – Sylvio Rondinelli, Site JCSP e Site O Favorito Turfe por Porfírio Menezes – Site JCPR por Felipe Neves

.

NO GRANDE PRÊMIO ADULTOS

VITÓRIA DE MIDAS

Fotos: Osni Super Som

VINTE E UM ANIMAIS

inscritos, as
maiores parcerias do Brasil e mais de R$ 950 mil reais
apostados apenas dentro do Centro Hípico Dr. Ildo
Pinto. Estamos falando do Grande Prêmio Pradeiros
2021, organizado por Luciano Silva e que aconteceu
no Jockey Club de Palmeira das Missões.
Tantas inscrições, assim como aconteceu no
Grande Prêmio Haras Alves Teixeira de 2020, fizeram
com que tivéssemos duas semanas de carreiras para
sabermos quem era o campeão da prova.
No primeiro fim de semana, após oito ternos, se
classificaram Sixpress (Tiger Heart), Cristal Alado
(Mensageiro Alado), Coroa Brilhante (Desejado
Thunder), Cobiçada Machine (Desejado Thunder),
Estampada Saia (Unbridled Star), Beautiful Heart
(Tiger Heart), Comandante Thunder (Desejado
Thunder) e Midas (Taludo).
Veio o segundo fim de semana e os três ternos >>
Fotos: Osni Super Som

Fotos: Osni Super Som
>> e foram para a final Midas, Comandante Thunder e
Desejado Alado.
E o vencedor - com grande facilidade - foi MIDAS,
um filho de Taludo e Fritz Buena, por Fritz. Foi inscrito
pela parceria Cristiano Guerra e Stud Pinheiro, criado
pelo Cristiano Guerra, treinado por F. Pinheiro e
conduzido por L. Gomes.
Fotos: Osni Super Som

INTERNACIONAL:
TJ PEREIRA E SEU PRIMEIRO GRUPO 1 NOS EUA

UM DOS GRANDES NOMES

do turfe
brasileiro desde a época que montava no Brasil, TIAGO
JOSUÉ PEREIRA venceu sua primeira prova de Grupo 1 nos
Estados Unidos.
Desde os tempos em que venceu 96 carreiras em uma
única temporada como aprendiz de jóquei no Hipódromo do
Cristal, ele vem brilhando no turfe e levando o nome do Brasil
para muito longe.
Depois de vencer carreiras muito importantes no Brasil,
Cingapura, França e claro, em Dubai, com o craque brasileiro
Glória de Campeão na Dubai World Cup, coube a Tiago
conquistar seu primeiro Grupo 1 nos Estados Unidos.
A prova em questão foi o Pacific Classic Stakes (G1),
com dotação de US$ 1.000.000,00. Pilotando o alazão
>>

>> TRIPOLI, um filho de Kitten‟s Joy e Love Train, por Tapit.
Reparem que todas estas linhas estão disponíveis hoje no
mercado brasileiro.
Na segunda colocação ficou Tizmagician. Royal Ship,
brasileiro que estava na prova, acabou terminando na sétima
colocação.
De criação Blue Devil Racing Stable e propriedade de
Hronis Racing LLC, Tripoli é treinado por John Sadler. Festa
brasileira, com direito a nossa bandeira no colote do grande
jóquei, que representa muito bem o nosso turfe.

Turfe

na

RELAÇÃO DE ASSINANTES

ADALBERTO ARIOLI - ALEXANDRE FRARE – ARMANDO
BURLAMAQUI - ARMANDO VIEIRA JUNIOR - ARI DE AZEVEDO PEREZ
- CLEMENTE MOLETTA - DEUCLIDES GUDOLLE - DIEGO LOBO
TELLES - ERALDO PALMERINI - FERNANDO BASTOS - FERNANDO
REBESQUINI TEIXEIRA - GUILHERME MIORIN - HENRIQUE ZYINGER JAMES LOCATELLI - JOAQUIN ALDA & ERICA WEBBER - JOSÉ CID
CAMPÊLO FILHO - LUCIANO CAPELLI - LUIZ EDUARDO FRIAS DE
OLIVEIRA - MÁRIO FERRASSO – NESTOR BAPTISTA - PAULO
AZEREDO JUNIOR - PAULO IRINEU PELANDA - ROBERTO BELINA RODRIGO BARCELLOS - ACPCCP - ABCPCC – HOSPITAL VET. JCPR PURO TRATO - REDE DE POSTOS PELANDA - APPS - TBS
INTERNACIONAL - DON SEG SEGUROS -

EDIÇÃO AVULSA: R$ 39,90
ASSINATURA TRIMESTRAL IMPRESSA: R$ 100,00
SEJA UM APOIADOR E AJUDE NA DIVULGAÇÃO DO TURFE

