OLINDA DO
IGUASSU
Fêmea / Castanha / 2018

Assista o replay
desta vitória

GP Presidente José Antonio Pamplona de Andrade (G3)

Após estrear com uma vitória ﬁrme na areia do Hipódromo de Cidade Jardim, ﬁcou
fácil para os turﬁstas selecionarem Olinda do Iguassu como a favorita do GP Presidente
José Antonio Pamplona de Andrade (G3-1300mG), atração do 5º páreo da reunião de
sábado, dia 21 de março, no Jockey Club de São Paulo. Porém, a ﬁlha de Pioneering e
Balminess (Amigoni), de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, teve o favoritismo
ameaçado logo após a largada, quando foi imprensada por duas competidoras ao sair do
box. Mesmo assim, Valmir Rocha soube dosar com cautela Olinda do Iguassu e a mesma foi
posicionada em 5ª, num campo de seis competidoras. Assim que entrou na grande curva,
Olinda do Iguassu melhorou para 4ª e entrou a reta ﬁnal na mesma posição. Aproveitando o
caminho livre pela linha 4, Olinda do Iguassu avançou com facilidade e assumiu a dianteira
nos 200 metros ﬁnais, garantindo a segunda vitória da campanha, mantendo-se invicta e
assumindo a liderança entre as potrancas de 2 anos em São Paulo. Antônio Marcos Oldoni
que apresentou a campeã em perfeito estado atlético.
MR.PROSPECTOR(USA)
PIONEERING(USA)
TERLINGUA(USA)
AMIGONI(IRE)
BALMINESS
BELLA CY

Jóquei: Valmir Rocha
Treinador: Antônio Marcos Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 21.03.2021 - Sábado - 5º Páreo
Distância: 1.300m (GM) - Cidade Jardim
Tempo: 1'16"674

BEST MAGEE

Fêmea / Alazã / 2016
Clássico Presidente Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção (L.)

Assista o replay
desta vitória

Égua que dispensa maiores apresentações e que costuma conﬁrmar em seus compromissos,
Best Magee tratou de somar nova vitória graduada com as cores da Coudelaria Fantastic. A ﬁlha de
Pioneering e Principessa Carla (Elusive Quality), criada no Haras Old Friends Ltda., saiu pela linha 3
no Clássico Presidente Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção (L.-1500mA), atração do 2º páreo da
reunião de domingo, dia 28 de março, no Jockey Club de São Paulo. Best Magee assumiu a liderança
assim que largou e de lá não saiu durante todo o percurso, sendo muito bem dosada por Rubinho
Viana e comprovando o ótimo preparo de Thiago Haidar. O locutor Roberto Casella, inclusive, soltou o
seu famoso bordão nos metros decisivos, apontando: 'Renan, Best Magee foi de bandeira a bandeira
a melhor!'. Renan Lopes Machado, titular da Coudelaria Fantastic, ﬁcou extremamente feliz com mais
um resultado positivo de sua Best Magee, ela que já era vencedora do GP Independência (G3) e agora
garante nova prova graduada na campanha.
MR.PROSPECTOR(USA)
PIONEERING(USA)
TERLINGUA(USA)
ELUSIVE QUALITY(USA)
PRINCIPESSA CARLA
NOSSA MAGEE

Jóquei: Ruberley Viana
Treinador: Thiago Haidar
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: COUDELARIA FANTASTIC
Data: 28.03.2021 - Domingo - 2º Páreo
Distância: 1.500m (AM) - Cidade Jardim
Tempo: 1'28"628

Assista o replay
desta vitória

ASSEMBLE
Macho / Alazão / 2018

Clássico Presidente Eduardo da Rocha Azevedo (L.)

Sem se dar conta dos adversários, Assemble venceu o Clássico Eduardo da Rocha Azevedo
(L). Ao disparar de ponta a ponta para ganhar com um diferença de 10 corpos, Assemble assumiu
a liderança entre os potros na pista de areia. Jornada incontestável guiada pelo incrível Bruno
Queiroz, após treinamento impecável do excelente Nilson Lima. Ganhou sem dar chance para
a dúvida de sua grandeza, assim, se apresenta um verdadeiro campeão. Essa foi sua primeira
vitória em três saídas clássicas. Apesar de ser ﬁlho único do Stud Natural Energy, Assemble corre
carregando o amor e esperança de muitas pessoas que fazem parte de sua jornada, uma equipe
de lutadores que dão o máximo todos os dias para fazer o melhor possível, acreditando que
juntos podem tudo. Última geração de Crafty C.T., Assemble foi criado pela Coudelaria Colaço, a
quem o Stud muito agradece. Avante, Assemble!
CRAFTY PROSPECTOR (USA)
CRAFTY C.T.(USA)
ADRIANA B. (USA)
FENDY DI JOB

JOB DI CAROLINE
FIDELIDAD

Jóquei: Bruno Queiroz
Treinador: Nilson Lima
Criador: Coudelaria Colaço
Proprietário: STUD NATURAL ENERGY
Data: 03.04.2021 - Sábado - 2º Páreo
Distância: 1.300m (AM) - Cidade Jardim
Tempo: 1'16"020

Assista o replay
desta vitória

KEEP
DOWN
Macho / Alazão / 2016
GP Municipal (G2/Uru)

Na mesma semana que Renato Bonﬁglioli Muoio completou mais um ano de vida, eis
que o aniversariante e seus sócios foram presenteados com uma vitória ﬁrme de Keep Down
no Gran Premio Municipal (G2/Uru-2400mA), realizado domingo, no Hipódromo Nacional de
Maroñas. Os sócios Nicholas Jarussi, Enrico Jarussi, Renato Bonﬁglioli Muoio e Giorgian de
Arrascaeta assistiram o ﬁlho de Amigoni e Sereia (Lido Palace), criação do Haras Palmerini,
largar e acabar com o desaﬁo, deixando para trás oito adversários. Keep Down recebe os
cuidados do internacional Antonio Luiz Cintra, o Tolú, e sua equipe. Contou com a direção
precisa de Deividi Gaier e ﬁnalizou o percurso com tranquilos 2'28"76. Esta vitória de Keep
Down no turfe uruguaio já era aguardada, principalmente pelo fato do cavalo ter obtido
importantes colocações nas principais provas locais. Pela forma segura e ﬁrme que venceu,
os adversários terão ainda mais trabalho com o campeão nos próximos confrontos.

AMIGONI(IRE)

SEREIA(USA)

DANEHILL (USA)
ELITE GUEST (IRE)
LIDO PALACE (CHI)
DOLCE AMORE (USA)

Jóquei: Deividi Gaier
Treinador: Antonio Luiz Cintra
Criador: Haras Palmerini
Proprietário: STUD NOVA GLORIA & JARUSSI
Data: 04.04.2021 - Domingo - 7º Páreo
Distância: 2.400m (AL) - Maroñas
Tempo: 2'28"76

HARAS BELMONT

Assista o replay
desta vitória

RAINHA PIONEIRA

Fêmea / Castanha / 2014
Clásico José Shaw (L.)
Quanto mais se apresenta, mais Rainha Pioneira surpreende a todos os apaixonados
pelo turfe. A melhor velocista do turfe uruguaio voltou a dar show ao abrir a reunião de
domingo (4), no Hipódromo Nacional de Maroñas, encarando cinco adversárias no Clásico
José Shaw (L.-1000mA). Aos 6 anos, mas demonstrando fôlego de potranca, a égua
Rainha Pioneira foi a última a sair do partidor no desafio, porém precisou de apenas 200
metros para se posicionar em 2ª e vigiar a ponteira. Ao entrar na reta final, ao natural
com o jóquei L. Cáceres, tomou a ponta e seguiu para obter sua 16ª conquista, sendo a 8ª
consecutiva e a 10ª clássica. A brasileira é filha de Pioneering e Rainha de Ponta (Blade
Prospector), de criação e propriedade do Haras Belmont, cujo titular Dante Franceschi
aproveita mais esta vitória para agradecer o empenho e a dedicação do treinador Ricardo
Colombo e sua equipe com sua craque Rainha Pioneira. Importante destacar as parciais
registradas pela égua: nos 400m fez 22"59 e nos 800m 45"27. Um avião!
MR.PROSPECTOR(USA)
PIONEERING(USA)
TERLINGUA(USA)
BLADE PROSPECTOR
RAINHA DE PONTA
LA PIU VELOCE

Jóquei: Luis Cáceres
Treinador: Ricardo Colombo
Criador: Haras Belmont
Proprietário: HARAS BELMONT
Data: 04.04.2021 - Domingo - 1º Páreo
Distância: 1.000m (AL) - Maroñas
Tempo: 58"03

STUD HABEAS CORPUS

Assista o replay
desta vitória

CAPITÃO BARBOSA
Macho / Castanho / 2016
Prova Especial Glória de Campeão

Os turﬁstas tiveram uma grande facilidade para escolher o favorito da Prova Especial
Glória de Campeão (1900mA), atração do 5º páreo da programação de segunda-feira, dia 22 de
março, no Jockey Club Brasileiro. Dentre os sete inscritos, estava Capitão Barbosa, cavalo do Stud
Habeas Corpus que não escolhe raia e sempre busca a vitória. Em ação, o ﬁlho de Elmustanser e
Beara (Vettori), criado no Stud Capitão, largou em 2º, mantendo ritmo próprio, mas sem permitir
que o ponteiro fugisse. H. Fernandes deixou o cavalo correr ao natural e ao encerrar a grande
curva, Capitão Barbosa entrou a reta ﬁnal como líder. Mesmo sendo fortemente atacado nos metros
decisivos, o favorito Capitão Barbosa manteve 1/2 corpo no disco ﬁnal em sua quarta conquista.
Luiz Esteves quem apresentou o castanho. Marcos Vidigal Crissiuma, titular do Stud Habeas Corpus,
recepcionou seu campeão Capitão Barbosa na companhia de amigos, equipe e torcida.
MACHIAVELLIAN(USA)
ELMUSTANSER(GB)
ELFASLAH (IRE)
VETTORI(IRE)
BEARA
NORMANDIE

Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Stud Capitão
Proprietário: STUD HABEAS CORPUS
Data: 22.03.2021 - Segunda - 5º Páreo
Distância: 1.900m (AL) - Gávea
Tempo: 2'00"24

INSACIÁVEL

Assista o replay
desta vitória

Fêmea / Castanha / 2018

Prova Especial Euphorie

As potrancas da Geração 2018 tiveram um importante confronto no 3º páreo da
programação de sábado, no Jockey Club de São Paulo: encararam a Prova Especial Euphorie
(1200mAv). A ligeira Insaciável, que vinha de vitória no retão de grama paulista, provou não
escolher pista e largou de pé embaixo ao abrir o partidor. A defensora do Stud Dharma foi
muito bem dosada por André Luiz Silva nos metros iniciais do percurso, mas ao entrar na reta
ﬁnal, saiu tirando vantagem, deixando a vida do locutor Roberto Casella muito fácil, ao ponto
do mesmo soltar seu famoso bordão: 'de bandeira a bandeira a melhor!'. Filha da primeira
geração de Goldikovic com Un'Altra Rafaela (Northern Aﬂeet), criação do Haras Nijú, Insaciável
comprovou bem seu nome, pois é insaciável por vitórias. Perfeito o trabalho do treinador Valter
dos Santos Lopes com a potranca de 2 anos. O titular do Stud Dharma, Seiji Yamamoto não
poderia estar mais satisfeito com a sua Insaciável.
GALILEO(IRE)
GOLDIKOVIC(IRE)
GOLDIKOVA(IRE)
NORTHERN AFLEET(USA)
UN'ALTRA RAFAELA
QUEEN DESEJADA

Jóquei: André Luiz Silva
Treinador: Valter dos Santos Lopes
Criador: Haras Nijú
Proprietário: STUD DHARMA
Data: 03.04.2021 - Sábado - 3º Páreo
Distância: 1.200m (AMv) - Cidade Jardim
Tempo: 1'11"274

HARAS TUTA

Assista o replay
desta vitória

MAÑANA
PODEROSA
Macho / Tordilho / 2015
Prova Especial Zenabre

Um cavalo que não dispensa uma boa disputa é Mañana Poderosa, que com as cores do
Haras Tuta costuma desbancar seus adversários com muita categoria. O ﬁlho de T. H. Approval e Diva
Poderosa (Revê Doré), criado no Haras Phillipson, comprovou tais palavras ao competir na Prova
Especial Zenabre (2800mG), atração do 4º páreo da programação de sábado, dia 3 de abril, no Jockey
Club de São Paulo. Mañana Poderosa largou entre os ponteiros, mas ao cruzar o disco na primeira
passagem, era o 4º colocado, um pouco distante dos ponteiros, porém mantendo ritmo próprio.
Na reta oposta, Mañana Poderosa já se aproximou dos ponteiros. Durante a grande curva, Antonio
Mesquita começou a tocar o tordilho. Quando entrou a reta ﬁnal, Mañana Poderosa chegou a ﬁcar sem
passagem, mas assim que encontrou caminho livre pela linha 4, não tardou a disparar para vencer
com tranquilos 4 1/2 corpos sua sexta corrida, deixando os irmãos Augusto Campos (Tuta) e Mário de
Campos extremamente satisfeitos. De parabéns Amasílio Magalhães Filho, que mantém o cavalo de 6
anos em estado atlético invejável.
WITH APPROVAL (CAN)
T.H.APPROVAL(USA)
POTRICHAL(ARG)
REVE DORE(USA)
DIVA PODEROSA(URU)
ULTRA STAR

Jóquei: Antônio Mesquita
Treinador: Amasílio Magalhães
Criador: Haras Phillipson
Proprietário: HARAS TUTA
Data: 03.04.2021 - Sábado - 4º Páreo
Distância: 2.800m (GM) - Cidade Jardim
Tempo: 2'55"318

Assista o replay
desta vitória

RICKY RICARDO
Macho / Castanho / 2017

Defendendo o favoritismo do público turﬁsta na abertura da programação de segunda-feira, dia
22 de março, o potro Ricky Ricardo não decepcionou e tratou de buscar a vitória nos 2.000 metros da raia
de grama do Jockey Club Brasileiro. O ﬁlho de Catch A Flight e Hi Hi Caroline (Know Heights), de criação e
propriedade do Haras Doce Vale, optou por atuar no fundo do lote e seu piloto Alexandre Correia mostrou
muito proﬁssionalismo ao observar e conseguir livrar da rodada que sofreu sua companheira de farda,
Reine Luiza. Seguindo com o páreo, Ricky Ricardo passou a ser o 4º na reta oposta e 3º durante a grande
curva. Ao entrar na reta ﬁnal, assumiu a dianteira, mas precisou lutar intensamente para manter cabeça
no disco ﬁnal e somar sua segunda vitória em seis saídas. Ildefonso Coelho Souza quem apresentou Ricky
Ricardo em perfeita forma física e recebeu o castanho após o páreo.

GIANT'S CAUSEWAY (USA)
CATCH A FLIGHT(ARG)
CALLAIA (ARG)
KNOW HEIGHTS (IRE)
HI HI CAROLINE
BYE BYE CAROLINE

Jóquei: Alexandre Correia
Treinador: Ildefonso Coelho Souza
Criador: Haras Doce Vale
Proprietário: HARAS DOCE VALE
Data: 22.03.2021 - Segunda - 1º Páreo
Distância: 2.000m (GM) - Gávea
Tempo: 2'01"67

Assista o replay
desta vitória

SOUFFLERIE

Fêmea / Castanha / 2018
Voltando a competir em 1.000 metros na grama do Hipódromo da Gávea, Soufﬂerie não
deu a menor chance ao azar. A ﬁlha de Put it Back e Jenesaisquoi (Ay Caramba), de criação e
propriedade do Haras Doce Vale, largou de pé embaixo, assumiu o train de corrida e de lá não saiu,
no 4º páreo da programação de terça-feira, dia 23 de março. Soufﬂerie contou com a objetividade
perfeita de Alexandre Correia em seu dorso e também com o treinamento espetacular de Ildefonso
Coelho de Souza. A potranca de 2 anos sobe de turma prometendo mais a demonstrar e marcou
o segundo ponto da equipe Doce Vale na semana carioca, visto que no dia anterior, Ricky Ricardo
também cruzou o disco na frente após percorrer os dois quilômetros.

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

AY CARAMBA
BACI

Jóquei: Alexandre Correia
Treinador: Ildefonso Coelho Souza
Criador: Haras Doce Vale
Proprietário: HARAS DOCE VALE
Data: 23.03.2021 - Terça - 4º Páreo
Distância: 1.000m (GL) - Gávea
Tempo: 56"67

Assista o replay
desta vitória

SHOWMETHEMONEY
Fêmea / Castanha / 2018
O ventre de Buy Me Love é realmente sensacional. Depois de produzir Grapette Repete
(G2), Kijoliamour (L.), My Cherie Amour (GP Brasil - G1), No Regrets (tríplice coroada 2017) e
Ordinary Love (G2), eis que na 5ª carreira da maratona carioca do dia 25 de março foi a vez de
estrear sua mais nova ﬁlha, Showmethemoney. Mesmo sendo estreante, Showmethemoney ocupou
lugar de segunda favorita no desaﬁo e estreou em 1.400 metros, pista de grama. A ﬁlha de
Ay Caramba e Buy Me Love (Jules), reservada do Haras Doce Vale e irmã inteira de My Cherie
Amour e Ordinary Love, encarou sete adversárias. Mesmo sendo a mais distante da cerca interna,
Showmethemoney acelerou com muita vontade nos metros iniciais e entrou a grande curva na 2ª
posição. Antes de entrar na reta ﬁnal, Alexandre Correia tirou os tampões da corredora e a acionou.
Shouwmethemoney não tardou a acelerar, a dominar a situação e a seguir ﬁrme para obter uma
vitória com tranquilos 2 corpos de diferença. Venâncio Nahid é o responsável pelo preparo da
potranca, que apresentou um ótimo cartão de visitas.

AY CARAMBA

BUY ME LOVE

ROI NORMAND (USA)
ONEFORTHEROAD
JULES(USA)
FEEL SO GOOD

Jóquei: Alexandre Correia
Treinador: Venâncio Nahid
Criador: Haras Doce Vale
Proprietário: HARAS DOCE VALE
Data: 25.03.2021 - Quinta - 5º Páreo
Distância: 1.400m (GM) - Gávea
Tempo: 1'23"87

HARAS EREPORÃ

KAROL LOUREIRO
Homenagem à jornalista Karol Loureiro

A família Arioli (Haras Ereporã) presta homenagem à jornalista Karol
Loureiro por ter vencido a Covid-19, doença que a tirou de combate por nove
dias. No entanto, Karol Loureiro venceu a disputa contra o perigoso vírus e
vem retomando sua vida normal. Nossa torcida pela pronta recuperação da
editora da Turfe em Revista, que na foto aparece com as enfermeiras Vanessa
e Ana Karina, que muito a ajudaram em seus momentos mais difíceis.
Adalberto, Lucrécia, Renata, Gustavo e Antônia Arioli

HARAS EREPORÃ

Assista o replay
desta vitória

CANTALONA
Fêmea / Alazã / 2016

A família Arioli, leia-se Haras Ereporã, retomou com muita gana à criação
de cavalos Puro Sangue Inglês e os resultados positivos voltaram para a bonita farda
vermelha e branca, que tem mais de 50 anos de existência. No 5º páreo da programação
de terça-feira, dia 23 de março, no Hipódromo da Gávea, a égua Cantalona encarou campo
misturado aos machos e mesmo assim impôs sua qualidade. A filha de Cisne Branco e
Lala Palooza (Wild Event), de criação e propriedade do Haras Ereporã, foi levada à raia
por Adélcio Menegolo e contou com a direção milimétrica de Waldomiro Blandi. Mesmo
largando bem, Cantalona ocupou a última posição durante boa parte do percurso de
1.200 metros, areia. A égua apontou na reta final na frente de apenas dois adversários.
Embalada e bem aberta, foi passando um a um dos inimigos até assumir a ponta e vencer
com tranquilos 3 1/4 corpos, confirmando o favoritismo. Foi sua quinta conquista, sendo
três na Gávea e duas no Cristal. A família Arioli agradece o empenho da equipe comandada
pelo treinador Adélcio Menegolo, bem como à família Stabile por permitir que Cantalona
tenha todo o suporte necessário no CT Lost Love.
LODE (USA)
CISNE BRANCO(ARG)
CIRANDINHA (ARG)
WILD EVENT(USA)
LALA PALOOZA(ARG)
LA VITA BELLA(ARG)

Jóquei: Waldomiro Blandi
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Ereporã
Proprietário: HARAS EREPORÃ
Data: 23.03.2021 - Terça - 5º Páreo
Distância: 1.200m (ALv) - Gávea
Tempo: 1'13"89

Assista o replay
desta vitória

ALLEY-OOP
Macho / Alazão / 2018

Uma farda que vem obtendo o respeito dos turﬁstas de todo o Brasil é a do turﬁsta
Cristiano Mendes de Cordova Nascimento, visto que seus corredores são anotados e sempre
buscam a vitória. Foi assim com o potro Alley-Oop na abertura da reunião de domingo, dia 28
de março, no Jockey Club de São Paulo. O ﬁlho de Tiger Heart e Don't Be (Wild Event), criado
no Haras LLC, encarou cinco adversários e largou na frente. No decorrer do retão paulista,
chegou a ser dominado, mas Jeane Alves provou conhecer bem Alley-Oop e não permitiu que
o ponteiro escapasse. Nos últimos 200 metros, a joqueta exigiu de Alley-Oop, que atendeu
ao chamado, trocou de mão e foi buscar em vitória. O potro conquistou seu objetivo e livrou
1/2 cabeça no disco ﬁnal. Excelente o preparo de Thiago Haidar com o competidor de 2 anos,
que deverá encarar turmas mais encorpadas em breve.
SCATMANDU (USA)
TIGER HEART(USA)
NO SMALL MIRACLE (USA)
DON'T BE

WILD EVENT(USA)
IN MY SIDE

Joqueta: Jeane Alves
Treinador: Thiago Haidar
Criador: Haras LLC
Prop.: CRISTIANO MENDES DE CORDOVA NASCIMENTO
Data: 28.03.2021 - Domingo - 1º Páreo
Distância: 1.000m (GM) - Cidade Jardim
Tempo: 56"761

Assista o replay
desta vitória

NABUCODONOSOR
Macho / Tordilho / 2016

O proprietário Cristiano Mendes de Cordova Nascimento viveu dois domingos perfeitos
no Jockey Club de São Paulo. No último de março, acompanhou seu potro de 2 anos Alley-Oop
garantir a primeira vitória da campanha no retão paulista. Já no domingo de Páscoa, comemorou
Nabucodonosor garantir seu merecido êxito na mesma raia de grama de Cidade Jardim. O ﬁlho
de T. H. Approval e Europa Farm (Miesque's Son), criado no Haras Phillipson, recebeu direção
precisa de Jeane Alves no 4º páreo da programação. O bonito tordilho largou bem, mas atuou
em 4º nos metros iniciais. Melhorou para 3º ainda na reta oposta e assim contornou a grande
curva. Nabucodonosor braceava fácil e assim que entrou a reta ﬁnal, Jeane Alves o tirou de junto
da cerca interna e o posicionou pela linha 2. Com raiva do chão, Nabucodonosor pisou ﬁrme no
terreno e foi em busca do ponteiro. Trazido no braço da joqueta, o tordilho assumiu a liderança
nos últimos 150 metros e garantiu seu primeiro êxito com 1 3/4 corpos de vantagem. Thiago
Haidar merece os aplausos pela ótima performance do tordilho.
WITH APPROVAL (CAN)
T.H.APPROVAL(USA)
POTRICHAL(ARG)
MIESQUE'S SON(USA)
EUROPA FARM
RESURECTA

Joqueta: Jeane Alves
Treinador: Thiago Haidar
Criador: Haras Phillipson
Prop.: CRISTIANO MENDES DE CORDOVA NASCIMENTO
Data: 04.04.2021 - Domingo - 4º Páreo
Distância: 1.800m (GM) - Cidade Jardim
Tempo: 1'49"538

Assista o replay
desta vitória

JUNGLE FLOWER
Fêmea / Castanha / 2018

Uma estreia de encher os olhos fez a potranca Jungle Flower no 3º páreo da
programação de domingo, dia 28 de março, no Jockey Club de São Paulo. A defensora
do Stud JCR largou bem e assumiu o 3º lugar. Ao natural, melhorou e assumiu a
liderança sem luta faltando 650 metros para o disco até que foi acossada por uma
adversária. Contando com a conﬁança de Michael Silva, a ﬁlha de Put it Back e Booty
(Elusive Quality), criada no Haras Santa Maria de Araras, foi exigida e manteve a ponta
na raça, vencendo sua primeira corrida logo na estreia e provando ser de carreira.
Jungle Flower foi apresentada por Estanislau Petrochinski e deixou muito satisfeito
Bruno Ribeiro, titular do Stud JCR.
HONOUR AND GLORY(USA)
PUT IT BACK(USA)
MISS SHOPLIFTER (USA)
BOOTY

ELUSIVE QUALITY(USA)
JENNY JACQUET

Jóquei: Michael Silva
Treinador: Estanislau Petrochinski
Criador: Haras Santa Maria de Araras
Proprietário: STUD JCR
Data: 28.03.2021 - Domingo - 3º Páreo
Distância: 1.000m (GM) - Cidade Jardim
Tempo: 57"626

Assista o replay
desta vitória

MULBERRY
Fêmea / Castanha / 2017

A farda do Stud J.C.R., leia-se Bruno Ribeiro, aprovou bastante as corridas
realizadas no domingo, no Hipódromo de Cidade Jardim. Se na última reunião de março,
comemorou a estreia vitoriosa da potranca de 2 anos, Jungle Flower, no domingo
seguinte, na mesma pista de grama paulista, foi a vez de Mulberry garantir sua primeira
conquista. A ﬁlha de Forestry e Soie de Chine (Selkirik), criada no Haras Las Madres,
largou se jogando para direita e acabou ocupando a 5ª e penúltima posição nos metros
iniciais do percurso. Mulberry melhorou para 4ª ao entrar na grande curva, com o
piloto Michael Silva sempre atento com o ritmo do páreo. Ela era a mais distante da
cerca interna ao entrar na reta ﬁnal, mas foi quando foi acionada. Mulberry disparou,
lutou e levou a melhor com folga de 3/4 de corpo ao cruzar o disco na frente. De
parabéns o preparo de Estanislau Petrochinski com a potranca Mulberry, que mostrou
fácil adaptação ao percurso da milha.
STORM CAT(USA)
FORESTRY(USA)
SHARED INTEREST (USA)
SELKIRK(USA)
SOIE DE CHINE(GB)
ROBE CHINOISE(GB)

Jóquei: Michael Silva
Treinador: Estanislau Petrochinski
Criador: Haras Las Madres
Proprietário: STUD JCR
Data: 04.04.2021 - Domingo - 3º Páreo
Distância: 1.600m (GM) - Cidade Jardim
Tempo: 1'38"094

STUD MONTA MABRUK

Assista o replay
desta imagem

X-RAY

Macho / Castanho / 2017
Sobre o dorso do potro X-Ray, o piloto José Aparecido comprovou ainda conhecer o traçado da
raia do Jockey Club de São Paulo. O profissional radicado no turfe argentino, subiu no dorso do defensor
do Stud Monta-Mabruk no 7º páreo da reunião de domingo, dia 28 de março, e o fez da melhor forma. Ao
abrir o partidor, X-Ray figurou em 5º, mas na grande curva, chegou a sobrar para 6º. No entanto, o filho
de Locomotion e For Victory (Wild Event), criado no Haras Mabruk, entrou a reta final pela linha 1 e
assumiu com rapidez a 3ª posição. Bem acelerado, X-Ray saiu da linha 1 para a 2 para buscar a vitória e
conseguiu seu objetivo, em joqueada perfeita de J. Aparecido. A apresentação de X-Ray ficou a cargo de
Alexandre Garcia S. Correa. Os sócios titulares do Stud Monta-Mabruk, Samir Abdenour (também criador
com o Haras Mabruk) e Rodolpho Montanari Neto, agradecem a ótima direção de J. Aparecido com o
potro X-Ray, que somou a segunda vitória em apenas cinco saídas.

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

STUD JAGUARETÊ

Assista o replay
desta vitória

FIONA DO JAGUARETE
Fêmea / Alazã / 2017
Mesmo sendo a última a sair do partidor no 8º páreo da programação de domingo, dia 28 de
março, no Hipódromo de Cidade Jardim, isso não foi problema algum para Fiona do Jaguarete.
Durante a grande curva, a filha de Poker Face e Anunciada (Public Purse), de criação e propriedade
do Stud Jaguaretê, já ocupava o 4º lugar e entrou a reta final em 2ª. André Luiz Silva buscou a linha 3 e
acionou Fiona do Jaguarete, que não tardou a assumir a ponta e assim seguiu até cruzar o disco com
focinho de diferença após duelo sensacional com Sassy Race. Fiona do Jaguarete não apenas
confirmou o favoritismo, como também comprovou ser boa de briga. A pensionista de Mario André
garantiu a segunda conquista da campanha, deixando muito satisfeito o titular Luiz Antonio Queiroz.
FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Os corredores do Stud Jaguaretê são criados no Haras Bagé do Sul
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STUD HAPPY AGAIN

OVERATH

Assista o replay
desta vitória

Macho / Castanho / 2018
O Stud Happy Again, líder entre os proprietários que atuam no turfe carioca (o mais competitivo do
país), segue apresentando corredores de alto nível nas pistas do Hipódromo da Gávea. No sábado, dia 20
de março, estreou com as suas cores o potro Overath e o mesmo comprovou ser de muita carreira. O filho de
Billion Dollar e Lunar Eclipse (Manduro), criação do Stud Eternamente Rio, largou bem em 3º, num campo
com nove competidores de 2 anos. Na reta final, quando foi ajustado por Alex Mota, Overath disparou para
vencer com tranquilos 4 1/2 corpos, demonstrando que seu lugar é com a turma clássica. Luiz Esteves
quem apresentou Overath. Após estrear com uma bela conquista, Overath foi recepcionado pelo titular da
farda campeã Maurício Telles (Stud Happy Again), que estava na companhia do treinador Luiz Esteves,
Rodrigo Lopes, Victoria Mota, Nilo Lima, Dra. Carol Régis.

FICHA TÉCNICA

HARAS UBERLÂNDIA

Assista o replay
desta vitória

GO PETRUS GO
Macho / Castanho / 2017
Após fazer campanha positiva em Cidade Jardim, eis que a equipe do Haras Uberlândia decidiu levar Go
Petrus Go para as disputas no Hipódromo da Gávea. O filho de Catcher In The Sky e Batuta (Officer), reservado do
Haras Uberlândia, estreou no Jockey Club Brasileiro na reunião de segunda-feira, dia 22 de março, com vitória firme.
Apresentado por Dendico Garcia Jr., Go Petrus Go encarou seis adversários na raia de areia carioca. Ele largou 6º pela
linha 1 e ao contornar a grande curva, entrou a reta final em 5º, foi quando A. Gulart passou a exigir o potro. Levado
para a linha 6 e trazido na firmeza do piloto, Go Petrus Go dominou os adversários e cruzou o disco na frente com 1/4
de vantagem, provando que está pronto para os desafios na raia carioca. O titular do Haras Uberlândia, José Eduardo
Ferreira Netto, agradeceu o empenho de toda a equipe pela perfeita estreia de Go Petrus Go.
PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

HARAS REGINA

Assista o replay
desta vitória

OLYMPIC KAROL
Fêmea / Castanha / 2017
Potranca sempre tida em alta conta pela equipe do Haras Regina, Olympic Karol conquistou sua
primeira vitória na 8ª carreira da reunião de segunda-feira, dia 22 de março, no Jockey Club Brasileiro. A filha
de Wild Event e Maybe Sunday (Any Given Saturday), de criação e propriedade do Haras Regina, portanto irmã
materna do campeão Olympic Hanoi (G1), voltou aos 2.000 metros e aprovou bastante o percurso. Largou na
frente sob o comando de Will Xavier, mas sobrou para 4ª antes de entrar na grande curva. Mesmo misturada
aos machos, Olympic Karol mostrou sua raça na reta final, conseguindo uma passagem perfeita pela linha 2 e
duelando firme com o favorito do páreo. No disco, a potranca livrou paleta de vantagem e garantiu a primeira
vitória da campanha, deixando muito satisfeito seu criador e proprietário, Sergio Coutinho Nogueira. Roberto
Solanes foi o responsável pela apresentação impecável de Olympic Karol.

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Assista o replay
desta vitória

NUIT NOIRE
Fêmea / Castanha / 2017

A maratona de 17 páreos do Hipódromo da Gávea no dia 25 de março, quintafeira, começou com Nuit Noire confirmando o favoritismo na abertura da programação
carioca. A filha de Forestry e Ana Flávia (Elusive Quality), de criação e propriedade do
Haras Figueira do Lago, largou junto das ponteiras, mas logo optou por atuar em 3ª,
sem perder o contato com as líderes do desafio. Porém, bastou entrar na reta final para
Nuit Noire ser exigida por Leandro Henrique. Com passadas rápidas, a potranca de 3
anos logo dominou as adversárias e trilhou seu caminho para obter a vitória, mesmo
sendo acossado nos metros decisivos. No disco, Nuit Noire manteve 3/4 de corpo de
diferença e a certeza que não foge de uma boa disputa. Perfeita a apresentação de
Dulcino Guignoni com a campeã. O casal Álvaro e Bárbara Magalhães, titular do Haras
Figueira do Lago, portanto criador e proprietário de Nuit Noire, ficou muito satisfeito
com o desempenho da potranca.
FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

HARAS ESTRELA NOVA

Assista o replay
desta imagem

VIVA LA VIDA
Fêmea / Castanha / 2016
O Haras Estrela Nova, leia-se Mario Resende Barbosa, segue criando com muita qualidade
para obter os melhores resultados nas pistas do Brasil, em especial, no Hipódromo da Gávea. Na
maratona de 17 páreos realizada no dia 25 de março, a coudelaria não poderia passar em branco e foi
muito bem representada pela égua Viva La Vida, vencedora da 4ª carreira. A filha de Pioneering e
Vizcaina (Crimson Tide), reservada do Haras Estrela Nova, largou bem pela baliza 7 e no cotovelo da
curva já ocupava a 3ª posição. Em plena reta final, Will Xavier acionou Viva La Vida e a égua atendeu ao
chamada. Com passadas rápidas e firmes, alcançou e ultrapassou a ponteira, seguindo para o disco e
livrando 1 1/2 corpo no disco final, confirmando o favoritismo a ela imposto pelo público turfista.
Roberto Solanes quem apresentou a campeã Viva La Vida, que somou a quarta vitória da campanha em
provas de velocidade. Para esta semana, o foco principal será a atuação de Uttori no Derby Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

STUD VERDE

Assista o replay
desta imagem

MELHOR MANEIRA
Fêmea / Castanha / 2016
Na maratona de corridas realizada na quinta-feira, dia 25 de março, no Hipódromo da
Gávea, o Stud Verde também deixou sua marca através da égua Melhor Maneira. Após um período
só atuando no cenário clássico clássico carioca, a filha de Agnes Gold e Resting Time (Northern
Afleet), criada no Stud Eternamente Rio, encarou campo misturado com machos para impor sua
qualidade. O público turfista foi certeiro em escolher Melhor Maneira favorita do desafio e a égua
de 4 anos do Stud Verde não decepcionou. Sob o comando de Will Xavier, Melhor Maneira largou
bem e ocupou a 3ª posição. Ao apontar na reta final, o piloto baixou o corpo e exigiu de esquerda,
foi o que a égua precisava para trocar de mão e acelerar de maneira sensacional, assumindo a
ponta sem luta e livrando tranquilos 3 corpos ao cruzar o disco em 1ª. Luiz Esteves é o
responsável pelo preparo da campeã, que somou a quarta vitória da campanha, para alegria dos
sócios e da torcida do Stud Verde.

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

NORTHERN AFLEET

STUD H&R

Assista o replay
desta vitória

I SAW EVERYTHING
Macho / Castanho / 2017
Depois de atuar na esfera graduada do Jockey Club Brasileiro, I Saw Everything ganhou um merecido
descanso em setembro de 2020. O defensor do Stud H & R voltou às disputas na maratona realizada no dia 25
de março, quinta-feira, no Hipódromo da Gávea. Alinhado contra oito adversários no 10º páreo, o filho de Wild
Event e Come And See (Elusive Quality), criação Haras Santa Maria de Araras, foi selecionado como segundo
favorito do desafio em 1.400 metros. I Saw Everything largou um pouco devagar, mas não sofreu prejuízo
quando Avanti Express perdeu o jóquei na sua frente. Melhor ajustado por V. Gil, I Saw Everything foi
ganhando posições ainda na reta oposta, saltando de último para 5º. Após contornar a grande curva e entrar
na reta final, o piloto tratou de posicionar I Saw Everything pela linha 6, para fugir de percalços, e exigiu do
castanho. Com passadas longas e rápidas, o potro do Stud H & R dominou os adversários nos 100 metros
finais e garantiu a terceira vitória da campanha. Não será surpresa vê-lo de volta à esfera clássica. Dulcino
Guignoni quem preparou I Saw Everything para este retorno vitorioso com as cores do Stud H & R.

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

HARAS SWEET CAROL

Assista o replay
desta vitória

IL CAMPIONE
Macho / Alazão / 2017

Potro de filiação régia e tido em alta conta pelo staff do Haras Sweet Carol, Il Campione estreou
no 12º páreo da maratona de quinta-feira, dia 25 de março, no Jockey Club Brasileiro. Aos 3 anos, o filho
de Glória de Campeão e Inner's Girl (Dodge), criado no Haras Anderson e irmão materno dos vencedores
graduados Enólogo (G2) e Shark Boy (L.), encarou sete adversários na areia carioca. Il Campione largou
mais lento que os rivais, mas logo foi tocado por L. Henrique, que com seu braço de mola, o colocou em
carreira. Il Campione passou para 2º durante a curva variante, mas foi na reta final que impôs toda sua
qualidade. Acelerando de mais para mais, o pensionista de Adélcio Menegolo assumiu a ponta nos
últimos 100 metros e provou ser mesmo de carreira, após estrear com vitória. A torcida e a equipe do
Haras Sweet Carol ficou muito satisfeita com a perfeita estreia de Il Campione.

FICHA TÉCNICA
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