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GEORGE WASHINGTON
Macho / Castanho / 2015

GP São Paulo (G1)
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GP São Paulo (G1)
Vencedor do Grande Prêmio Brasil 2019 (G1-2400mG) e 3º colocado na versão
2020 da prova máxima carioca, o cavalo George Washington alinhou pela primeira vez em
Cidade Jardim para competir no tradicional GP São Paulo (G1-2400mG). Preparado na
medida certa por Luiz Esteves, que estreava na prova máxima paulista, o filho de Redattore
e Princesa Carina (Know Heights), criado no Stud TNT, voltou às mãos de Henderson
Fernandes e venceu mais esta carreira para o Stud Happy Again. O trabalho de todo o time
foi perfeito, com a sua parelha Coração Sureño vigiando e exigindo do então Head Office,
principal nome local. Após passar a maior parte do percurso no fundo do lote, George
Washington começou a ser exigido durante a grande curva e entrou a reta final já
ponteando. O cavalo encarou um bonito mano a mano, mas perto do disco, livrou ¾ de
corpo e garantiu a carreira para alegria do time Stud Happy Again. Foi a quinta vitória do
bonito castanho, sendo quatro delas graduadas: GP's Brasil (G1), São Paulo (G1),
Dezesseis de Julho (G2) e Doutor Frontin (G2). Mauricio Telles, titular do Stud Happy Again,
recebeu seu grande campeão George Washington na companhia do treinador L. Esteves,
veterinária Adriana Lioi, J. A. Lopes (Biduca), Rodrigo Lopes (Pateta), Diogo (sheik do
Morro), Arnaldo, Fernão, Bruno e filhos.
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NOBLE ESSENCE
Macho / Castanho / 2016

Logo após a grande conquista de George Washington no tradicional Grande Prêmio São Paulo (G12400mG) realizado no domingo, no Hipódromo de Cidade Jardim, o time do Stud Happy Again seguiu
embalado, tendo como principal atacante o titular Maurício Telles. Abrindo a programação de segunda-feira,
no Hipódromo da Gávea, Noble Essence largou em 2º, deu caça ao ponteiro e ao entrar na reta final, ao natural,
assumiu a ponta e venceu com 2 1/4 corpos de vantagem em sua segunda conquista. Perfeita a direção de
Henderson Fernandes e melhor ainda o preparo de José Antônio Lopes (Biduca). Na animada fotografia do
filho de Mutasallil e Golden Essense (Shirocco), criado no Haras Di Cellius, estavam no winner circle o titular
Maurício Telles (Stud Happy Again), treinador J. A. Lopes, Dra. Daiane Luciana, Suellen Glória, Isis Barros com a
pequena Luiza e Bernardo, além de torcedores.
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HOLLAND PURSE
Macho / Castanho / 2016

Espetacular o resultado do time Stud Happy Again na última semana no eixo São Paulo/Rio de Janeiro.
Após vitória expressiva de George Washington no GP São Paulo 2020 (G1), na segunda-feira a farda de Maurício
Telles foi a quem mais cruzou na frente. Logo após Noble Essence abrir a reunião, coube ao cavalo Holland Purse
confirmar o favoritismo no 4º páreo. O filho de Public Purse na campeã clássica Name of Rose (Clackson), criado no
Haras Anderson, largou em 2º, passou para 3º, mas na reta final, Henderson Fernandes encontrou uma passagem
pela linha 2, acionou e Holland Purse obedeceu. O pensionista de J. A. Lopes confirmou o favoritismo e garantiu sua
primeira vitória com folgados 2 3/4 corpos. Na fotografia dos vencedores, estavam presentes o titular da farda
Maurício Telles (Stud Happy Again), treinador J. A. Lopes (Biduca), Rodrigo Lopes (Pateta), Dra. Daiane Luciana,
Isis Barros com a pequena Luiza e Bernardo, além de torcedores.
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ESPLENDOR ALADO
Castrado / Castanho / 2014
Um é pouco, dois é bom, três é maravihoso e quatro é sensacional! Essa foi a quantidade de vitórias do Stud Happy
Again no eixo São Paulo/Rio de Janeiro entre domingo e segunda-feira. Em Cidade Jardim ocorreu a principal conquista da
semana, com o magnífico George Washington no GP São Paulo 2020 (G1-2400mG), depois, na segunda-feira carioca, após os
êxitos de Noble Essence e Holland Purse, aconteceu no 8º páreo a estreia vitoriosa de Esplendor Alado. O filho de Mensageiro
Alado e Known Friend (Known Fact), criado no Haras Nijú, no auge dos 6 anos de idade, foi preparado na medida certa por José
Antônio Lopes (Biduca) e contou com a direção do 'príncipe' H. Fernandes, muito calculista durante todo o percurso de 1.300
metros. Após largar em 3º, Esplendor Alado foi acionado apenas na reta final, quando passou os rivais, tomou a ponta e venceu
com folgados 4 1/2 corpos. Maurício Telles, titular do Stud Happy Again, festejou muito a confiança nos seus corredores e
recebeu Esplendor Alado acompanhado do treinador J. A. Lopes (Biduca), Rodrigo Lopes (Pateta), Dra. Daiane Luciana, Isis
Barros com a pequena Luiza e Bernardo, Alexandre Correa e torcedores.
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HARAS VALE VERDE

NO WAY JOSÉ
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MACHO / CASTANHO / 2016
GP ABCPCC (G1)
4ª Vitória

Filho do garanhão nacional Victory is Ours na égua Heart Of’the Ocean (Ocean of
Wisdom), No Way José foi criado pelo exemplar Haras Vale Verde, em São Paulo, e na especial
programação de sábado, no Hipódromo de Cidade Jardim, o cavalo de 4 anos venceu o GP ABCPCC
- Associação Brasileira de Criadores e Proprietários do Cavalo de Corrida (G1-1000mG). No Way
José tornou-se o primeiro ganhador de Grupo 1 do garanhão Victory is Ours, logo em sua primeira
Geração, nascida em 2016.
O criador e titular do Haras Vale Verde, Zico Pamplona Andrade, parabeniza o trabalho
do treinador Estanislau Petrochinski na perfeita recuperação de No Way José, bem como ao seu
proprietário Bruno Ribeiro (Stud J.C.R.), que acreditou no cavalo e no garanhão nacional!
NORTHERN AFLEET(USA)
VICTORY IS OURS
NOUVELLE CUISINE(USA)
OCEAN OF WISDOM (USA)
HEART OF'THE OCEAN
POLYNAMIA(FR)

Jóquei: Michael Silva
Treinador: Estanislau Petrochinski
Criador: HARAS VALE VERDE
Proprietário: Stud J.C.R.
Data: 24.10.2020 – Sábado – 8º Páreo
Distância: 1.000m (GM) – Cidade Jardim
Tempo: 55”533

NO WAY JOSÉ
Macho / Castanho / 2016

NORTHERN AFLEET(USA)
VICTORY IS OURS
NOUVELLE CUISINE(USA)
OCEAN OF WISDOM (USA)
HEART OF'THE OCEAN
POLYNAMIA(FR)

Jóquei: Michael Silva
Treinador: Estanislau Petrochinski
Criador: Haras Vale Verde
Proprietário: STUD J.C.R.
Data: 24.10.2020 – Sábado – 8º Páreo
Distância: 1.000m (GM) – Cidade Jardim
Tempo: 55”533

Assista o replay
desta vitória

GP ABCPCC (G1)

Pegou fogo o retão do GP Associação Brasileira de Criadores e
Proprietários do Cavalo de Corrida – ABCPCC (G1-1000mG), que encerrou a
excelente reunião de sábado, no Jockey Club Brasileiro. No Way José largou
pela linha 9 e foi muito bem conduzido por Michael Silva, que provou conhecêlo como poucos. Nos últimos 200 metros, o filho de Victory is Ours e Heart
of’the Ocean (Ocean of Wisdom), criado no Haras Vale Verde, embalou de
forma excepcional pelo meio de raia para dominar os adversários e vencer
o seu primeiro Grupo 1 com as cores do Stud J.C.R. Estanislau Petrochinski
quem apresentou No Way José em estado atlético invejável. O cavalo de 4
anos havia passado por alguns problemas no passado, mas todo o esforço
da equipe e a confiança do proprietário Bruno Ribeiro foram premiadas com
a expressiva vitória no Grupo 1 paulista. No Way José foi recepcionado após
sua quarta conquista pelo titular Bruno Ribeiro (Stud J.C.R.), treinador E.
Petrochinski, Thiago Leão, 2º gerente Espedito Joaquim das Neves (Juriti),
tratador Maronho Batista de Melo (Braza), dentre outros amigos e torcedores.
O Stud J.C.R. é uma homenagem do titular ao seu pai João Carlos Ribeiro
(in memorian), proprietário da Vetnil Ind. e Com. de Produtos Veterinários.
Bandeirantes) e Cassio Tobias de Aguiar Filho.

ERON DO JAGUARETE
Macho / Alazão / 2016

POSSE(USA)
KODIAK KOWBOY(USA)
KOKADRIE(USA)
CINEASTA

AMIGONI(IRE)
BELLA CY

Jóquei: Maikon Mesquita
Treinador: Mário André
Criador: Stud Jaguaretê
Proprietário: STUD JAGUARETÊ
Data: 25.10.2020 – Domingo – 7º Páreo
Distância: 1.600m (GP) – Cidade Jardim
Tempo: 1’37”517

Os corredores do Stud Jaguaretê são criados no Haras Bagé do Sul
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GP Presidente da República (G2)
Um cavalo diferenciado é Eron do Jaguarete, um milheiro de alta
qualidade que na tarde de domingo, durante o festival do Grande Prêmio São
Paulo 2020, comprovou toda a confiança que o time Jaguaretê tem nele. O
filho de Kodiak Kowboy e Cineasta (Amigoni), de criação e propriedade do Stud
Jaguaretê, encarou 11 adversários no tradicional GP Presidente da República
(G2-1600mG), realizado no 7º páreo da programação, e ocupou a penúltima
posição durante a maior parte do percurso. Após contornar a grande curva, M.
Mesquita buscou a linha 12, a mais afastada da cerca interna, para posicionar
Eron do Jaguarete. Acabou chocando-se com um adversário, mas na sequência
foi ajustado e atropelou com sua ótima qualidade, passando um a um dos
rivais, e alcançando o disco com ¾ de corpo de vantagem em sua nona vitória,
sendo a quarta graduada. Mário André é quem mantém Eron do Jaguarete em
perfeito estado atlético para os desafios. Após a grande conquista, o cavalo foi
recepcionado por Luiz Antônio Queiroz e João Antônio Queiroz, os titulares do
Stud Jaguaretê, que estavam acompanhados da equipe e de torcedores. Eron do
Jaguarete impressionou tamanha sua tranquilidade no momento da fotografia.
Os corredores do Stud Jaguaretê são criados no Haras Bagé do Sul

STUD AJATO

Assista o replay
desta vitória

ART DOLLAR
Fêmea / Alazã / 2016

Prova Especial José Homem de Mello
Mesmo debaixo de muita chuva, Art Dollar conseguiu mostrar seu valor e abriu a reunião festiva
de domingo, no Hipódromo de Cidade Jardim, quando teria no decorrer da programação o Grande Prêmio
São Paulo 2020. A defensora do Stud Ajato largou mandando na Prova Especial José Homem de Mello
(1500mA), mas durante a grande curva, sobrou para 2º. Na reta final, André Luiz Silva optou por manter a
filha de Billion Dollar e Ziti Fighter (Irish Fighter), criada no Haras Alves Teixeira, pela linha 3 e acionou.
Art Dollar obedeceu, brigou intensamente e foi agraciada com a vitória ao livrar focinho no disco final.
Espetacular a apresentação de Dilson Antunes com a égua, que na próxima reunião do Tarumã, estará
presente na programação. O titular Pedro Kuchacki aproveitou esta quarta conquista de Art Dollar para
agradecer o empenho do time Stud Ajato.
PEDIGREE
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CHEVRE D’OR

Macho / Alazão / 2017
Prêmio Especial Albenzio Barroso

Uma família que torce unida, comemora muito mais! Escrito isso, podemos rever a ótima
atuação do potro Chevre D’Or na 2ª carreira da reunião especial de domingo, no Jockey Club de São
Paulo, que homenageou Albenzio Barroso. O potro do Stud Nicholas & Enrico Jarussi voltou a encarar
a turma, mesmo em raia de areia, devido à troca de pista. Nos metros iniciais do percurso, Chevre D’Or
apenas observou a luta entre os ponteiros Royal Lady e Guri D’Anafer, sem se importar muito. Durante
a grande curva, sua parelha Zucchero se aproximou em 4º. Assim que apontou a reta final, Chevre D’Or
atacou pela linha 5, enquanto Zucchero avançou pela 1. Chevre D’Or, adaptado à distância, contando
com a direção de Jeane Alves e muito bem apresentado por Nilson Lima, disparou para ganhar por 2 ¾
corpos o desafio. Seu companheiro de farda perdeu a dupla nos detalhes. O campeão é filho de Mellon
Martini e Mary Rê (Ghadeer), criação do Haras Old Friends Ltda. Na foto de Chevre D’Or estiveram
presentes os casais titulares Nicholas e Alice, Enrico e Bruna, acompanhados da família do treinador
Nilson Lima, cavalariço Adão, Renato, Beto Arioli, Paulão, Colaço, Rafael, Roberta e Julia Olguin.
SADLER'S WELLS(USA)
MELLON MARTINI(USA)
SAND SPRINGS(USA)
MARY RÊ

GHADEER (FR)
ITAQUERE MINT

Joqueta: Jeane Alves
Treinador: Nilson Lima
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: STUD NICHOLAS E ENRICO JARUSSI
Data: 25.10.2020 – Domingo – 2º Páreo
Distância: 1.600m (AE) – Cidade Jardim
Tempo: 1’36”113
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HEIDY BLOOM

Fêmea / Castanha / 2016

Prova Especial Franco Clemente Pinto e Franco Clemente Pinto Junior

Mesmo sendo a mais afastada da cerca interna quando na largada, Heidy Bloom acelerou com
rapidez para assumir o train de corrida da Prova Especial Franco Clemente Pinto e Franco Clemente Pinto
Junior (1100mA), carreira que abriu a semana máxima paulista no Jockey Club de São Paulo, na tarde de
sábado. A ﬁlha de Banking e Blond Hair (Wondertross), de criação e propriedade do Stud Embalagem, foi
muito bem apresentada por Daniel Lopes e contou com extrema conﬁança da joqueta Jeane Alves. Nos
metros decisivos, quando uma inimiga tentou surpreendê-la, eis que Heidy Bloom ainda teve reservas para
se manter com mínima de diferença no espelho ﬁnal. O criador e proprietário Chicão comemorou bastante o
resultado e agradeceu o empenho de sua equipe com a valente égua Heidy Bloom, detentora agora de três
vitórias. Na foto, treinador D. Lopes, Dr. Leo e cavalariço Quitério.
CONFIDENTIAL TALK(USA)
BANKING(ARG)
BALDEADA (ARG)
BLOND HAIR

WONDERTROSS(USA)
RED BOWL

Joqueta: Jeane Alves
Treinador: Daniel Lopes
Criador: Stud Embalagem
Proprietário: STUD EMBALAGEM
Data: 24.10.2020 – Sábado – 1º Páreo
Distância: 1.100m (AMv) – Cidade Jardim
Tempo: 1’04”035
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IMHOTEP

Macho / Castanho / 2017

O potro Imhotep estava anotado para encarar mais uma vez os dois quilômetros na raia de grama
paulista, no 5º páreo do festival de domingo, no Jockey Club de São Paulo. No entanto, o ﬁlho de Mellon
Martini e Opera-Ballet (Jules), de criação e propriedade do Stud Embalagem, precisou competir mesmo na
raia de areia. Imhotep largou em 2º, mas ao cruzar o disco na 1ª passagem, já era o 6º. Na reta oposta,
chegou a sobrar para a 9ª e penúltima posição, mas antes de entrar na grande curva, começou a melhorar e
voltou ao 6º lugar. O aprendiz I. Silva foi esperto ao entrar na reta ﬁnal e buscar a linha 3, de golpe melhorou
para 4º e foi dar caça aos ponteiros. Muito bem preparado por Daniel Lopes, Imhotep embalou nos últimos
metros, assumiu a ponta e ainda teve tempo de livrar 1 ¾ corpo de vantagem em sua primeira conquista. O
criador e proprietário Chicão comemorou as duas conquistas em semana de festa em Cidade Jardim. Imhotep
foi recepcionado pelo treinador D. Lopes, Biduca, Pateta, Dr. Leo e o cavalariço Quitério.
SADLER'S WELLS(USA)
MELLON MARTINI(USA)
SAND SPRINGS(USA)
JULES(USA)
OPERA-BALLET
TRICKY BALLERINA(USA)

Aprendiz: Idevaldo Silva
Treinador: Daniel Lopes
Criador: Stud Embalagem
Proprietário: STUD EMBALAGEM
Data: 25.10.2020 – Domingo – 5º Páreo
Distância: 2.000m (AMv) – Cidade Jardim
Tempo: 2’04”883
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CHUVA BOA

Fêmea / Alazã / 2017

Inspirada e usando a farda do Neverending Stud, que veste perfeitamente na proﬁssional,
Jeane Alves fez Chuva Boa campeã assim que o partidor do 2º páreo abriu, na tarde festiva de
sábado, no Jockey Club de São Paulo. A ﬁlha de Setembro Chove e Ubet (Redattore), criada na
excelência do Haras Old Friends Ltda., fez parecer fácil correr na raia de grama. Ligeira, Chuva Boa
foi bem dosada durante todo o percurso, ponteando com tranquilidade o desaﬁo e nos metros
decisivos, quando pretendiam ameaçá-la, ainda teve reservas para se manter na frente com 2 ¼
corpos, devolvendo a alegria da vitória ao proprietário Marco Antonio Davi (Neverending Stud).
Thiago Haidar foi perfeito no treinamento da voluntariosa potranca. Na fotograﬁa da conquista
de Chuva Boa, estavam presentes o titular Marco Antonio Davi acompanhado de Guilherme,
Fernando, Claudio Miragaia, Roberto Fernandes, Regis Bueno e T. Haidar.
FAST GOLD(USA)
SETEMBRO CHOVE
SETTING TRENDS
UBET

REDATTORE
MISS KIN

Joqueta: Jeane Alves
Treinador: Thiago Haidar
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: NEVERENDING STUD
Data: 24.10.2020 – Sábado – 2º Páreo
Distância: 1.300m (GM) – Cidade Jardim
Tempo: 1’16”253
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CHERIE VI

Fêmea / Castanha / 2017
A criação do Haras Old Friends pediu passagem com a Geração 2017 no festival do
Grande Prêmio São Paulo 2020, na tarde de sábado. Logo após Chuva Boa (Setembro Chove
e Ubet, por Redattore) vencer o 2º páreo em sua segunda exibição, o mesmo ocorreu para
Cherie VI na prova seguinte. A filha de Put it Back na inesquecível craque Pippa (Belong to Me),
de criação e propriedade do Haras Old Friends Ltda., fez valer sua régia filiação e também o
favoritismo do público turfista, levando os 1.300 metros, pista de grama, de forma muito fácil.
O mestre Selmar Lobo apresentou Cherie VI em estado atlético impecável e o jóquei V. Souza só
precisou se equilibrar no dorso da campeã. Cherie VI largou em 2ª, mas antes de encerrar a reta
oposta, tomou a ponta e de lá não saiu, vencendo por 9 ¼ corpos a carreira. A esfera clássica
deverá contar com sua presença brevemente.
HONOUR AND GLORY(USA)
PUT IT BACK(USA)
MISS SHOPLIFTER (USA)
BELONG TO ME(USA)
PIPPA
MADOUR(CHI)

Jóquei: Valdir Souza
Treinador: Selmar Lobo
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: HARAS OLD FRIENDS LTDA.
Data: 24.10.2020 – Sábado – 3º Páreo
Distância: 1.300m (GM) – Cidade Jardim
Tempo: 1’15”308
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TARA DE BIRIGUI

Fêmea / Castanha / 2016
O criador e proprietário Hélio Biscaro estava animado com mais uma semana máxima
paulista e pôde vibrar bastante já na tarde de sábado, com o desempenho impecável de sua Tara
de Birigui no 4º páreo da festiva reunião do Jockey Club de São Paulo. A ﬁlha de Victory is Ours e
Êxtase de Birigui (Roi Normand), de criação e propriedade do Stud Birigui, encarou páreo misto
e assim que o partidor abriu, foi lançada para a ponta. Bem dosada por Rubinho Viana, Tara de
Birigui chegou a sobrar para 2ª na entrada da reta ﬁnal, mas logo retomou o fôlego e tratou de
abrir vantagem. Muito bom o preparo de O. M. Nascimento com a égua, que ainda teve tempo de
abrir 1 ¾ corpos ao cruzar o disco em 1ª pela segunda vez na campanha. O criador e proprietário
Hélio Biscaro recebeu sua campeã Tara de Birigui acompanhado de Ricardinho Vidigal, Beto
Machline, treinador Olavo M. Nascimento, cavalariço Romário França e Willian Nascimento.
NORTHERN AFLEET(USA)
VICTORY IS OURS
NOUVELLE CUISINE(USA)
ROI NORMAND (USA)
ÊXTASE DE BIRIGUI
ILLYRIAN

Jóquei: Rubinho Viana
Treinador: Osvaldo M. Nascimento
Criador: Stud Birigui
Proprietário: STUD BIRIGUI
Data: 24.10.2020 – Sábado – 4º Páreo
Distância: 1.300m (AM) – Cidade Jardim
Tempo: 1’17”032
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desta vitória

OLD GLORY

Fêmea / Castanha / 2017

O Stud Birigui fez barba e cabelo no festival do Grande Prêmio São Paulo 2020. Se no sábado
venceu com a égua Tara de Birigui, domingo foi a vez de Hélio Biscaro e seus amigos comemorarem
a primeira vitória da potranca Old Glory. As duas vencedoras são ﬁlhas de Victory is Ours, sendo
que a campeã de domingo foi criada no Haras Vale Verde. Preparada por O. M. Nascimento e sob o
comando de Rubinho Viana, Old Glory correu na 6ª posição nos primeiros metros do percurso. Ao
encerrar a reta oposta, optou por fazer a diagonal e melhorou para 2ª, esperou contornar a curva
para assumir a ponta e fugiu para o disco ﬁnal, deixando a luta apenas pela dupla, conﬁrmando o
favoritismo e vencendo com 5 ¼ corpo de vantagem, em sua primeira atuação na areia (devido à
troca de raia). Hélio Biscaro, titular do Stud Birigui, recebeu sua campeã com a equipe e encerrou o
festival do Grande Prêmio São Paulo 2020 com muita alegria.
NORTHERN AFLEET(USA)
VICTORY IS OURS
NOUVELLE CUISINE(USA)
FIRST AMERICAN(USA)
FIRST WORLD
SEA WORLD

Jóquei: Rubinho Viana
Treinador: Osvaldo M. Nascimento
Criador: Haras Vale Verde
Proprietário: STUD BIRIGUI
Data: 25.10.2020 – Domingo – 9º Páreo
Distância: 1.500m (AE) – Cidade Jardim
Tempo: 1’29”601

Assista o replay
desta vitória

NACI SOLA
FÊMEA / CASTANHA / 2016

Bruno Reis subiu no dorso de Naci Sola e a fez vencedora do 3º páreo da
programação de sábado, no Hipódromo da Gávea. Bem apresentada por Leonardo
José dos Reis, a defensora de Fernando Antonio Fontes Monteiro largou bem e
ocupou a 2ª posição nos metros iniciais do desafio de 1.300 metros, pista de grama.
Durante a grande curva, foi acionada e assumiu a ponta. No tiro direto, chegou a ser
apertada por uma inimiga, mas a filha de Hendrix e Soluz (Bertrando), criada no
Haras Nacional, provou que em forma, ninguém a alcança, e trilhou seu caminho para
a terceira conquista na campanha. No winner circle carioca, Naci Sola foi recebida
pelo proprietário Fernando Antonio Fontes Monteiro, treinador Leo Reis, veterinárias
Dra. Daniela Bartoli e Dra. Rayna Rangel de Mattos, Lucas Reis, Uzias, Helinho, Paulo
e amigos.
PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

LONG JOURNEY
MACHO / CASTANHO / 2017

Assista o replay
desta vitória

Os amigos e torcedores de Fernando Antonio Fontes Monteiro comemoraram
duplamente na reunião de sábado, no Hipódromo da Gávea. Desta vez não houve
dobradinha, mas foram duas conquistas implacáveis. Logo após a conquista da égua Naci
Sola no 3º páreo, na 7ª carreira foi a vez do potro Long Journey comprovar que nasceu paro
ofício das carreiras. O filho de Pioneering e Mirabile Visu (Tiger Heart), criação Haras
Springfield, foi o primeiro a sair do partidor, mas logo foi controlado por Alex Mota e atuou
entre as 5ª e 6ª posições nos metros iniciais do percurso. Já na reta final, o pensionista de
José Ferreira dos Reis foi tirado de junto da cerca interna, trazido para a linha 5, e atropelou
com extremo 'apetite', dominando a situação nos últimos 100 metros. No winner circle, em
sua primeira conquista, Long Journey recebeu a companhia do proprietário Fernando
Antonio Fontes Monteiro, do treinador J. F. Reis e do Lucas Reis.

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

STUD GRENOBLE

Assista o replay
desta vitória

JAMES HILL
Macho / Castanho / 2017
Muito bem preparado por Roberto Solanes, James Hill confirmou o favoritismo do 2º páreo
de sábado assim que o partidor abriu no Hipódromo da Gávea. O defensor do Stud Grenoble largou
na frente e de lá não saiu, mesmo quando foi atacado na entrada da reta final e duelou com a
adversária, que levava menos peso nas costas. O filho de Kodiak Kowboy e Uphill (Torrential),
criado no Haras Santa Rita da Serra, trocou de mão e livrou-se da inimiga, alcançando o disco com 1
corpo de vantagem, em condução inteligente de Waldomiro Blandi. Luiz Alfredo Taunay, titular do
Stud Grenoble, comemorou a segunda vitória consecutiva de seu potro James Hill, ambas no
percurso dos 1.500 metros, pista de grama. O potro foi recepcionado após o desafio por Arnon
Elkind, José Hamilton Mandarino, David Polmon, Gringo e Dra. Carol Régis.
FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

STUD PEDUDU

Assista o replay
desta vitória

IMPERATORE PIETRO
Macho / Alazão /2017
Voltando a encarar os 2.000 metros, o potro Imperatore Pietro reescreveu também a sua história
na 8ª carreira da programação de sábado, no Hipódromo da Gávea. O filho de Agnes Gold na campeã
graduada Name of Rose (Clackson), com o selo de garantia da criação Haras Anderson, largou bem em 2º,
melhorou para 1º, mas ainda na reta oposta voltou para o 2º lugar, vigiando de perto o ponteiro.
Waldomiro Blandi dosou bem Imperatore Pietro e o acionou no final da grande curva, entrando a reta final
já buscando a liderança. Provando o ótimo preparo de Ronaldo Marins Lima, Imperatore Pietro abriu
vantagem e venceu com 2 corpos o desafio, em sua terceira apresentação. Na fotografia, estiveram
presentes treinador Ronaldo Marins Lima, Regina Marins e Nilo Lima, Marcella Borioni, Dra. Daniela
Bartoli, Dra Rayna Rangel de Mattos e Boca.

FICHA TÉCNICA

STUD TRICOLORES

UNBROKEN

Assista o replay
desta vitória

Macho / Castanho /2014

O Stud Tricolores, dos sócios Almirante e Cleo Nahon, obtiveram a primeira conquista da farda no
Hipódromo da Gávea na reunião de segunda-feira, através do cavalo Unbroken. Preparado por Walfrido
Garcia Jr., o filho de Rock of Gibraltar e Questa Afleet (Northern Afleet), criado no Haras Old Friends Ltda.,
largou em 5º e chegou a sobrar para 6º, porém, no tiro direto, acionado por Bruno Queiroz, Unbroken
atropelou de forma impecável, ultrapassando um a um dos adversários e sagrando-se vencedor com as
cores do Stud Tricolores. Os titulares vibraram bastante com a conquista, mesmo não estando presente no
prado carioca, por conta disso, foram representados pelos amigos Daniel Peres e o filho Matheus, Beatriz
Queiroz e o filho Davi Lucca, Dr. Luiz Gonçalves Simões (Stud Barreiro), Luiz Antonio (Toni), Gabriel e
Leandro Mancuso.

FICHA TÉCNICA

STUD HABEAS CORPUS

Assista o replay
desta vitória

CAPITÃO BARBOSA
Macho / Castanho /2016
O Stud Habeas Corpus voltou a fazer ótimo papel numa das principais provas do turfe brasileiro,
o GP São Paulo (G1), através do Olympic Impact, que fez 3º lugar no domingo paulista, mas na segundafeira a coudelaria de Marcos Crissiuma tratou de vencer no Hipódromo da Gávea com o cavalo Capitão
Barbosa. O filho de Elmustanser e Beara (Vettori), criado no Stud Capitão, contou com um inspirado
Henderson Fernandes no comando e largou no 6º páreo carioca em 2º, vigiando de perto o ponteiro. Na
reta final, acionado pelo piloto, Capitão Barbosa assumiu a ponta ao natural e venceu com 2 corpos de
vantagem, aprovando o retorno aos 2.000 metros, pista de grama. Luiz Esteves quem apresentou o
vencedor. Na foto da vitória, o titular Marcos Crissiuma (Stud Habeas Corpus) na companhia do treinador
L. Esteves, Ísis Barros com a pequena Luiza e Bernardo.

FICHA TÉCNICA

STUD YELLOW RIVER

Assista o replay
desta vitória

SIXPRESS

Macho / Alazão / 2016
Defendendo o favoritismo do público turﬁsta na abertura da programação de terçafeira, no Hipódromo da Gávea, o cavalo Sixpress não decepcionou. Sob o comando de Bruno
Queiroz, o ﬁlho de Tiger Heart e Expressão (Minstrel Glory), criado por Roberto Belina e
defensor de suas sedas no Stud Yellow River, largou bem, se posicionou em 2º e apenas na reta
ﬁnal, acionado pelo piloto, acelerou ainda mais, foi para a ponta e manteve no disco pescoço
de vantagem em sua terceira conquista, sendo a segunda na grama carioca. Preparo nota
1.000 para Fabrício Borges. O criador e proprietário Roberto Belina agradeceu o empenho e
a dedicação da equipe Yellow River com o vencedor Sixpress., que foi recepcionado na Gávea
pelo treinador Fabrício Borges, veterinária Dra. Carol Régis, Antônio e Bianca Queiroz.
SCATMANDU (USA)
TIGER HEART(USA)
NO SMALL MIRACLE (USA)
EXPRESSAO

MINSTREL GLORY (USA)
SPECTACULAR CONNIE (USA)

Jóquei: Bruno Queiroz
Treinador: Fabrício Borges
Criador: Roberto Belina
Proprietário: STUD YELLOW RIVER
Data: 27.10.2020 – Terça – 1º Páreo
Distância: 1.000m (GM) – Gávea
Tempo: 56”46

Assista o replay
desta vitória

MISS KELI
Fêmea / Castanha / 2017
Homenageando a sua parceira de vida, Ica não teve dúvidas ao nomear a bonita potranca
ﬁlha de Forestry e Idreamedadream (Mark of Esteem), de criação e propriedade do Stud Daltex,
de Miss Keli. A competidora não poderia deixar de mostrar o seu valor e fez uma grande exibição
na programação de terça-feira, nos 1.100 metros da raia de areia do Hipódromo da Gávea.
Miss Keli simplesmente largou e acabou com muita facilidade o percurso, sob o comando do
'iluminado' Henderson Fernandes. Miss Keli foi muito bem apresentada por Daniel Peres. O
casal Ica e Kelly comemorou a primeira vitória da potranca, que deverá voltar a dar alegrias em
breve. A potranca Miss Keli foi recepcionada no winner circle carioca pelo treinador Daniel Peres,
veterinárias Dra. Daniela Bartoli e Dra. Rayna Rangel de Mattos.
STORM CAT(USA)
FORESTRY(USA)
SHARED INTEREST (USA)
MARK OF ESTEEM (IRE)
IDREAMEDADREAM
MARIA STAR
Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Daniel Peres
Criador: Stud Daltex
Proprietário: STUD DALTEX
Data: 27.10.2020 – Terça – 4º Páreo
Distância: 1.100m (AMv) – Gávea
Tempo: 1'07”80

HARAS UBERLÂNDIA

Assista o replay
desta vitória

BLACK SOLDIER
Macho / Castanho / 2017
Ao abrir o partidor do 5º páreo de terça-feira, no Hipódromo da Gávea, Black Soldier foi o 1º a surgir, mas chegou a
sobrar para 3º ainda na reta oposta, nem por isso seu piloto Acedenir Gulart se apavorou. O filho de Un Belini e Princess Of Love
(Shudanz), de criação e propriedade da qualidade mineira do Haras Uberlândia, foi acionado durante a curva variante e entrou a
reta final em 2º, dando vantagem aos adversários. Quando o piloto baixou o corpo, Black Soldier correu de verdade. O potro
assumiu a ponta e saiu tirando para vencer por 9 1/4 corpos seu segundo desafio consecutivo, lembrando que em setembro
ganhou na grama e dessa vez foi na areia. Ou seja, corre de verdade esse pensionista de Dendico Garcia Jr. O criador e proprietário
José Eduardo Ferreira Netto, titular do Haras Uberlândia, comemorou mais um resultado expressivo do seu Black Soldier, que na
Gávea recebeu as atenções do treinador Dendico Garcia Jr., Genivaldo Bispo, veterinárias Dra. Daniela Bartoli e Dra. Rayna Rangel
de Mattos, Escobar, Carlinhos e torcida.

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Parabéns
Jockey Clube de São Paulo

Família Tuta no festival máximo paulista

O Haras Tuta parabeniza e presta homenagem à
diretoria do Jockey Club de São Paulo pelo brilhante
Grande Prêmio São Paulo 2020 realizado no último final
de semana, no Hipódromo de Cidade Jardim.
O festival paulista fez a família Tuta viver momentos
de grandes emoções, sob o comando dos irmãos Mario
Antonio de Campos e Antonio Augusto de Campos.

