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FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

OLINDA DO IGUASSU
Fêmea / Castanha / 2018

PE Eleutério Prado

Assista o replay 
desta vitória

Mesmo estreando no Hipódromo de Cidade Jardim na primeira reunião de 2021, a potranca da nova 
geração, Olinda do Iguassu, pouco se importou em encarar suas adversárias na PE Eleutério Prado, que 
devido às chuvas que castigaram a região Sudeste no começo do ano, precisou ser realizada nos 1.100 
metros da raia de areia pesada. Olinda do Iguassu pouco se importou com a troca de raia, bem apresentada 
por Antonio Oldoni, já largou e foi posicionada em 2ª. Bastou apontar a reta final para a filha de Pioneering e 
Balminess (Amigoni), de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, dar adeus às adversárias e trilhar um 
fácil caminho para a sua primeira conquista. Muito tranquila a direção de Valdir Rocha. A família Pelanda inicia 
2021 muito satisfeita e feliz, fazendo votos de um ano repleto de alegrias para toda a equipe Rio Iguassu.

https://www.youtube.com/watch?v=p9CzRZWQxqA


 HONOUR AND GLORY(USA) 
PUT IT BACK(USA)
 MISS SHOPLIFTER (USA)

 BELONG TO ME(USA) 
PIPPA
 MADOUR(CHI)

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Selmar Lobo
Criador: Haras Old Friends ltda.
Proprietário: HARAS OLD FRIENDS LTDA.
Data: 02.01.2021 - Sábado - 5º Páreo
Distância: 1.600m (AP) - Cidade Jardim
Tempo: 1'34"687

CHERIE VI
Fêmea / Castanha / 2017

PE Baronesa Marie Blanche Von Leithner
 Cherie VI não decepcionou os turfistas que a selecionaram favorita da PE Baronesa 
Marie Blanche Von Leithner (1600mA), atração do 5º páreo da primeira reunião de 2021 
no Hipódromo de Cidade Jardim, realizada no sábado. Recebendo a direção de V. Gil, a 
filha de Put it Back na craque Pippa (Belong To Me), de criação e propriedade do Haras 
Old Friends Ltda., largou bem, mas revezou entre as 3ª e 4ª posições num campo com 
seis competidoras. Durante a grande curva, Cherie VI chegou a sobrar para a penúltima 
posição, porém V. Gil sempre optou por mantê-la junto à cerca interna. Ao entrar na 
reta final, já era a 3ª e foi acionada pelo piloto, que encontrou uma brecha entre duas 
competidoras. Num avanço corajoso, Cherie VI lutou bravamente e foi recompensada com 
o êxito, livrando pescoço no disco final em sua terceira conquista consecutiva, sendo a 
primeira na raia de areia, logo estreando nesse terreno. Selmar Lobo mantém a potranca 
de 3 anos num estado atlético de dar inveja.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=J7GgV828h5E


PENELOPE CHARMING
Fêmea / Alazã / 2015

PE Eulógio Morgado
Taça Profissionais do Turfe

HARAS DO MORRO

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=aSvF2QlWJk4&t=15s


PE Eulógio Morgado
Taça Profissionais do Turfe

HARAS DO MORRO

Mesmo misturada aos machos, Penelope Charming impôs seu valor na PE Eulógio 
Morgado - Taça Profissionais do Turfe (1300mAv), a principal atração da primeira reunião 
de 2021 no Jockey Club Brasileiro, realizada no 7º páreo de segunda-feira. Assim que o 
partidor abriu, coube a Penelope Charming assumir a liderança, mas antes de alcançar a 
curva variante, a corredora sobrou para 3ª. Ao contornar a curva, chegou a ficar em 4º, mas 
Acedenir Gulart mostrou conhecer a sua montaria ao entrar na reta final. A filha de 
Pioneering e Royal Cause (Giant's Causeway), de criação e propriedade do Haras do Morro, 
foi levada para a linha 3 e exigida de direita. Com passadas firmes, dominou a situação e 
garantiu sua oitava conquista, além de tornar bicampeão o Haras do Morro na prova, visto 
que em 2020 a coudelaria vencera com Madame Indy. Espetacular a apresentação de Luiz 
Esteves e impecável o trabalho da veterinária Adriana Lioi. O Haras do Morro agradece o 
empenho da equipe, bem como o feito de iniciar 2021 com vitória clássica. De parabéns o 
treinador L. Esteves, a veterinária Adriana Lioi e o cavalariço Neymar (um cara 
extremamente caprichoso), que deixou a família Haras do Morro muito feliz em Brasília.

https://www.youtube.com/watch?v=aSvF2QlWJk4&t=15s


INQUISITORE
Macho / Tordilho / 2017

	 A	equipe	do	Stud	Nicholas	&	Enrico	Jarussi	estava	muito	confiante	na	estreia	de	Inquisitore	
na retão de grama do Jockey Club de São Paulo, mas a chuva não deu trégua e o potro precisou 
atuar	mesmo	na	raia	de	areia	pesada.	Mesmo	largando	no	meio	do	lote,	Inquisitore	chegou	a	sobrar	
para	6º	num	páreo	com	nove	corredores,	mas	durante	a	curva	variante	o	filho	de	Wired	Bryan	e	
Belcantina	(Artax),	criado	no	Golf	Stables,	embalou.	Em	boa	manobra	do	aprendiz	R.	Mendonça,	
Inquisitore	mal	entrou	na	reta	final	e	assumiu	a	ponta,	vencendo	o	desafio	com	tranquilos	3	3/4	
corpos de vantagem. Os titulares do Stud Nicholas & Enrico Jarussi agradeceram o empenho de 
toda equipe e desejam a todos um 2021 repleto de alegrias.

Aprendiz:	R.	Mendonça
Treinador:	Nilson	Lima
Criador:	Golf 	Stables
Proprietário:	STUD	NICHOLAS	&	ENRICO	JARUSSI
Data:	02.01.2021	-	Sábado	-	8º	Páreo
Distância:	1.100m	(APv)	-	Cidade	Jardim
Tempo:	1'04"821

	 STORMY	ATLANTIC	(USA)	
WIRED	BRYAN(USA)
	 RED	MELODY(USA)

	 ARTAX(USA)
BELCANTINA
	 MOÇA	BONITA(USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=tooI4F1qlTQ


PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

HERDADE
Macho / Castanho / 2015

STUD GRENOBLE

Nada como iniciar 2021 com uma vitória autoritária e isso coube ao cavalo Herdade, do Stud 
Grenoble, quando largou e acabou com o 6º páreo da corrida de segunda-feira, no Hipódromo da 
Gávea. O defensor de Luiz Alfredo Taunay não deu a menor chance aos adversários no percurso dos 
1.200 metros, pista de areia que estava macia. Sob o comando de Waldomiro Blandi, o filho de Discreet 
Cat e Offshore (Vettori), criado no Haras Santa Rita da Serra, largou de pé embaixo, tomou a ponta e de 
lá não saiu. Ao entrar na reta final, provando o espetacular preparo de Leonardo Reis, Herdade deu 
adeus aos adversários e deixou a luta apenas pela formação da dupla, visto que alcançou sua quinta 
vitória com folgados 6 corpos de vantagem. O titular da farda comemorou mais uma exibição perfeita 
de Herdade, que foi recepcionado no winner circle carioca pelo treinador Leonardo José dos Reis, 
Lucas Reis, Dr. Flávio Carneiro, Erika Dantas e amigos.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=xFZ6B7agRzg


FILHO DO BEM 
Macho / Alazão / 2015

 Encerrando a primeira reunião de 2021 no Hipódromo de Cidade Jardim, deu 
tempo para Filho do Bem impor sua categoria e alegrar toda a equipe do Stud Meyer. 
Preparado por Roberto Penachio e com o aprendiz P. Jesus, após ser o último a largar, foi 
ajustado na reta final e venceu sua terceira corrida, sendo a primeira no turfe paulista. 
O casal Marcelo e Sonia, bem como a família Meyer, agradece a equipe responsável por 
Filho do Bem e deseja um 2021 de muito sucesso para todos.

Aprendiz: Pedro Henrique Jesus
Treinador: Roberto Penachio
Criador: Bonifácio João Grochoska
Proprietário: STUD MEYER
Data: 02.01.2021 - Sábado - 10º Páreo
Distância: 1.300m (AP) - Cidade Jardim
Tempo: 1'18"004

 MR.PROSPECTOR(USA)
PIONEERING(USA)
 TERLINGUA(USA)

 YAGLI(USA)  
CANARANA 
 SWENSEN

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=gZhkza-KDvs




http://www.apostas.jcb.com.br
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