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GANHADORES DE GRUPO 1 VENDIDOS DESMAMADOS

2018

ARARAS

blood power&
O CRAQUE COMO OBJETIVO

GP DIANA
GP MARGARIDA POLAK LARA

2017

GP DIANA
GP MARGARIDA POLAK LARA

2016

GP SELECCION (URU)

2015

GP PEDRO PINEYRUA (URU)

2014

GP IPIRANGA

2014

GP BARÃO DE PIRACICABA

2013

GP LATINOAMERICANO

2013

GP BENTO GONÇALVES

2006

GP JOSÉ PEDRO RAMIREZ (URU)

2006

GP MAJOR SUCKOW

IN SOCIETY HAPPY TO BE ME GUCCI GIRL FITZGERALD

EASY TO LOVE ESFINGE SOME IN TIEME DIESMAL

SING-A-SONG SOL DE ANGRA

NOVAS OPORTUNIDADES

12 DE MAIO - 4ª FEIRA - 20 H
TOTALIDADE DOS MACHOS DESMAMADOS

13 DE MAIO - 5ª FEIRA - 20 H
SELEÇÃO DE POTRANCAS DESMAMADAS E REPRODUTORAS

TELEVISIONAMENTO: TV TURFE RIO - TV JOCKEY SP - INTERNET

CATÁLOGO NO SITE: WWW.APPSVIRTUAL.COM.BR
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http://www.appsvirtual.com.br


http://www.jockeypr.com.br
https://youtube.com/c/JockeyClubdoParan%C3%A1
https://www.facebook.com/jockeypr/


JANELLE MONAE 
Tríplice Coroada carioca 2021



Fêmea / Castanha / 2017

 Domingo foi um dia inesquecível para nós e não poderíamos deixar de 
mostrar nossa gratidão aos muitos envolvidos nessa conquista. Agradecer 
aos amigos, turfi stas e todos que torceram pela nossa Janelle Monae. O 
nosso muito obrigado ao Tuninho e toda equipe do haras; Dr Daniel, que há 
muitos anos nos acompanha nessa empreitada de criar cavalos de corrida; 
toda equipe do haras de Teresópolis; ao treinador Márcio Gusso e equipe, 
que cuidaram de toda a sua iniciação e primeiras partidas; toda equipe 
do CT Vale do Marmelo, em especial ao Claudinho e Gefi nho, que cuidam 
dela todos os dias; Dr Flavio Geo, veterinário responsável; Dra Adriana Lioi 
e Dr Cristian Schlegel; Julio Cesar Sampaio e Bruno Reis; Celson Afonso, 
peça fundamental nessa engrenagem; em especial, aos excepcionais Luis 
Esteves e Henderson Fernandes, que acreditaram, sonharam e de forma 
magistral conduziram a nossa Rainha nessa conquista; por fi m, para ela 
que em apenas 91 dias conquistou a sua quarta vitória e a eternidade, 
muito obrigado JANELLE MONAE, Deus Salve a Rainha!

Afonso Cesar Burlamaqui e família Haras Santa Rita da Serra

Assista o replay 
desta vitória

GP Zélia Gonzaga Peixoto de Castro (G1) 
III Etapa da Tríplice Coroa de Potrancas

Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Santa Rita da Serra
Proprietário: HARAS SANTA RITA DA SERRA
Data: 11.04.2021 - Domingo - 7º Páreo
Distância: 2.400m (GM) - Gávea
Tempo: 2'26"14

 SUNDAY SILENCE (USA) 
AGNES GOLD(JPN)
 ELIZABETH ROSE (JPN)

 SPEND A BUCK(USA)
JUST LUCKY
 SAWMILL DOLLARS (USA)

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos” 
(Michael Jordan)

JANELLE MONAE 

https://www.youtube.com/watch?v=iL47px-WjF8&t=2s


GYOZA
Fêmea / Alazã / 2014

 Jamais será esquecido o feito obtido por Janelle Monae no 7º páreo de domingo, no 
Jockey Club Brasileiro, quando se tornou tríplice coroada invicta para o Haras Santa Rita da 
Serra. Porém, a coudelaria da família Burlamaqui não parou de comemorar depois de Janelle 
Monae, visto que no 8º páreo João da Jandinha, de sua criação, venceu Grupo 3, e na sequência 
Gyoza, de sua propriedade, ganhou também. As três conquistas têm um ponto em comum: todos 
são fi lhos de Agnes Gold. Gyoza saiu pela linha 3, fi gurou em 2ª, mas optou ser corrida em 3ª. 
Quando entrou na reta fi nal, a fi lha de Agnes Gold e Princess Woodman (Roi Normand), criação 
do Haras Estrela Energia, foi mexida por H. Fernandes e ao natural assumiu a liderança. A bonita 
'cara branca' venceu com folgados 4 1/4 corpos, mesmo reaparecendo após 6 meses. Aos 6 
anos, Gyoza comprova estar pronta para retornar ao universo graduado. Ela, assim como Janelle 
Monae, também recebeu treinamento de Luiz Esteves.

Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Estrela Energia
Proprietário: HARAS SANTA RITA DA SERRA
Data: 11.04.2021 - Domingo - 9º Páreo
Distância: 1.300m (GM) - Gávea
Tempo: 1'16"21

 SUNDAY SILENCE (USA)    
AGNES GOLD(JPN)
 ELIZABETH ROSE (JPN)

 ROI NORMAND (USA)  
PRINCESS WOODMAN
 SHOO BEE DOO(USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=kQmC7OwM3Io


OLYMPIC KREMLIN 
Macho / Alazão / 2017

GP Cruzeiro do Sul - José Carlos Fragoso Pires (G1) - Derby Brasileiro - III 
Etapa da Tríplice Coroa de Produtos

 Corrido sempre na expectativa por V. Gil, Olympic Kremlin pôde mostrar todo o 
seu valor no tradicional GP Cruzeiro do Sul - José Carlos Fragoso Pires (G1-2400mG), o 
Derby Brasileiro, realizado no 6º páreo da excepcional reunião de domingo, no Hipódromo 
da Gávea. O defensor do Stud H&R atuou a maior parte do percurso em 3º, mas assim que 
entrou na reta final e foi acionado pelo jóquei, o filho de Agnes Gold e Sweet Lemonade 
(Lemon Drop Kid), criação do Haras Regina, foi com muito apetite assumir a ponta e não 
permitiu a aproximação de nenhum adversário, visto que livrou 1 3/4 corpo no disco final. 
Olympic Kremlin foi apresentado por Luiz Esteves (fez a trifeta da prova), garantiu a terceira 
vitória da campanha, sendo a segunda graduada, e escreveu o seu nome no cobiçado 
quadro de honra de vencedores do Derby Brasileiro. Há destacar que o Stud H&R já havia 
sentido o sabor de ganhar este importante desafio através de Famous Acteon, em 2015.

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Regina
Proprietário: STUD H&R
Data: 11.04.2021 - Domingo - 6º Páreo
Distância: 2.400m (GM) - Gávea
Tempo: 2'25"47

 SUNDAY SILENCE (USA)  
AGNES GOLD(JPN)
 ELIZABETH ROSE (JPN)

 LEMON DROP KID(USA)
SWEET LEMONADE(USA)
 GREEN MINSTREL(FR)

Assista o replay 
desta vitória

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


HARAS FAZENDA BOA VISTA

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

RAIOLUX
Macho/ Castanho / 2017

GP Presidente José Cerquinho de Assumpção (G3)

Raiolux entrou em sintonia perfeita com a joqueta Jeane Luz e tal parceria foi comprovada no 
decorrer do GP Presidente José Cerquinho de Assumpção (G3-1600mG), realizado no 6º páreo da 
programação de sábado, no Jockey Club de São Paulo. O filho de Gol Tricolor e Vera Luz (Silnet Name), de 
criação e propriedade do Haras Fazenda Boa Vista, simplesmente não deu a menor chance aos adversários, 
largando na frente, dosando bem o train de corrida e na reta final abrindo 2 3/4 corpos em sua quarta 
conquista, sendo a primeira graduada. O potro Raiolux fez o locutor Roberto Casella soltar seu famoso 
bordão: 'de bandeira a bandeira, o melhor!', deixando extremante feliz Renato Diniz Junqueira, titular do 
Haras Fazenda Boa Vista. Pela forma que competiu no último teste para a milha internacional paulista, em 
maio Raiolux dará ainda mais trabalho, sob os cuidados sempre precisos do treinador Eduardo Garcia.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=k8jUDtK94EM


E O RESULTADO CLÁSSICO NO

ÚLTIMO FINAL DE SEMANA NA GÁVEA

GP JOSÉ PAULINO NOGUEIRA - G3

OLYMPIC JOLTEON

HARAS REGINA

GP CRUZEIRO DO SUL - G1

OLYMPIC KREMLIN

OLYMPIC KORCHNOI

CLÁSSICO COARAZE - L

OLYMPIC IMPACT

1°

2°

2°

2°

TODOS CRIADOS NA FAZENDA MONDESIR - BAGÉ



HARAS REGINA

Fêmea / Castanha / 2017Fêmea / Castanha / 2017
OLYMPIC KRISOLYMPIC KRIS

Assista o replay 
desta vitória

PEDIGREEPEDIGREEFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

Após bater na trave nas duas últimas atuações, Olympic Kris tratou de reescrever sua história no Hipódromo 
da Gávea para voltar a vencer. O aumento de percurso era o que faltava para a filha de Agnes Gold na campeã graduada 
Olympic Message (Wild Event), de criação e propriedade do Haras Regina. Olympic Kris foi a primeira a liderar o 4º 
páreo de domingo, mas antes de encerrar a reta oposta, já havia sobrado para 3ª. Ao entrar na reta final, a 
competidora chegou a ficar em 4º, mas isso não era problema para Will Xavier, que aproveitou quando uma 
competidora se destacou pela linha 2 e usou o mesmo espaço para avançar, melhorando para 2º, e na sequência 
posicionou Olympic Kris junto à cerca interna. Bem exigida e lutando intensamente, Olympic Kris dominou a favorita 
Allister quase que em cima do disco, livrando 1/4 de corpo e alcançando a segunda vitória da campanha. Roberto 
Solanes quem preparou a potranca de 3 anos para o desafio. Sergio Coutinho Nogueira, titular do Haras Regina, 
agradeceu o empenho de toda a equipe de treinamento, bem como de criação, em especial o Paulo Bergamo e a 
Fazenda Mondesir.

https://www.youtube.com/watch?v=P99fB9siRHw


HARAS REGINA

Macho / Alazão / 2017Macho / Alazão / 2017
OLYMPIC KREMLINOLYMPIC KREMLIN

Assista o replay 
desta vitória

PEDIGREEPEDIGREEFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

Na programação do último domingo, no Hipódromo da Gávea, o Haras Regina de Sergio 
Coutinho Nogueira fez a história acontecer no tradicional GP Cruzeiro do Sul - José Carlos Fragoso Pires 
(G1), o Derby Brasileiro: criou Olympic Kremlin (1º) e Olympic Korchnoi (2º) no importante desafio. A 
última vez que um criador conseguiu fazer uma dobradinha no Derby Brasileiro foi em 1979, há 42 anos, e 
tal façanha pertenceu ao Haras São José e Expedictus com African Boy e Amazon. O titular do Haras Regina 
aproveita o momento tão especial para agradecer o trabalho de Paulo Bergamo e a hospitalidade da 
Fazenda Mondesir, onde seus produtos são criados. Também parabeniza os titulares do Stud H&R (Aluizio 
Ribeiro), Olympic Kremlin, e do Stud Happy Again (Maurício Telles), Olympic Korchnoi, pela confiança nos 
corredores rubro negros.

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


Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Nijú
Proprietário: STUD VERDE
Data: 12.04.2021 - Segunda - 3º Páreo
Distância: 1.000m (GL) - Gávea
Tempo: 55"66

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

 INEXPLICABLE(USA)
FESTA VIP
 ANNESSY

HECHO CON AMOR 
Macho / Tordilho / 2017

 Os sócios do Stud Verde viveram uma semana muito especial quando Online, 
de sua propriedade, venceu o GP Mário de Azevedo Ribeiro (G3) no sábado carioca 
e tornou-se o novo líder da Geração 2018 no Jockey Club Brasileiro. Na segunda-
feira, foi a vez dos titulares do Stud Verde festejarem mais uma atuação perfeita de 
Hecho Con Amor. O fi lho de Wired Bryan e Festa Vip (Inexplicable), criado no Haras 
Nijú, simplesmente largou e acabou com o 3º páreo da programação. Durante toda a 
reta fi nal, Hecho Con Amor foi atacado, mesmo assim manteve-se na frente do rival 
e cruzou o disco com 1/2 corpo de vantagem em sua terceira vitória. Henderson 
Fernandes (jóquei) e Luiz Esteves (treinador) foram perfeitos em seus papéis com o 
bonito tordilho Hecho Con Amor.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=b2PnFhOhbYI


Jóquei: Wilkley Xavier
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Stud Eternamente Rio
Proprietário: STUD VERDE
Data: 10.04.2021 - Sábado - 7º Páreo
Distância: 1.400m (GM) - Gávea
Tempo: 1'23"07

 SUNDAY SILENCE (USA) 
AGNES GOLD(JPN)
 ELIZABETH ROSE (JPN)

 WILD EVENT(USA)
QUEBRA-DE-BRAÇO
 IN MY SIDE

ONLINE
Macho / Alazão / 2018

GP Mário de Azevedo Ribeiro (G3)
 O esforço realizado por Selim Nigri em meados de março para assistir 'in loco' a atuação de 
Online foi válido, visto que o potro venceu naquela ocasião e ganhou o direito de competir contra 
os melhores da Geração 2018 no último sábado, no Hipódromo da Gávea, com as mesmas cores 
do Stud Verde. Encarando sete adversários no GP Mário de Azevedo Ribeiro (G3-1400mG), Online 
atuou em 3º a maior parte do percurso e quando contornou a grande curva, deu vantagem ao atuar 
mais aberto sob o comando de Will Xavier. Em plena reta fi nal, o fi lho de Agnes Gold e Quebra-
de-Braço (Wild Event), criado no Stud Eternamente Rio, seguiu a mesma linha, brigou com vários 
adversários, dominou, foi dominado, mas no disco, livrou cabeça para vencer o desafi o e tornar-se o 
líder da Geração 2018 no turfe carioca. Mais uma vez Luiz Esteves foi milimétrico ao apresentar seu 
pensionista. O próximo desafi o de Online deverá acontecer em maio, também na Gávea, procurando 
defender a sua liderança no GP Conde de Herzberg (G2-1500mG).

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=39UNMg2qC_I


https://www.youtube.com/watch?v=1Mskhp0I6pw


REGAL TIGHT
Fêmea / Castanha / 2018

GP Luiz Fernando Cirne Lima (G3)
 Após estrear empatando na 1ª posição, Regal Tight encarou o universo clássico 
e obteve colocação. No último sábado, no Hipódromo da Gávea, a fi lha de Agnes Gold na 
clássica Hold Me Tight (Roi Normand), de criação e propriedade da Coudelaria Monte Parnaso, 
enfrentou cinco adversárias no GP Luiz Fernando Cirne Lima (G3-1400mG). Após a largada, 
fi gurou na 5ª e penúltima posição durante a reta oposta e a grande curva. Na reta fi nal, 
Regal Tight avançou rápido próxima da cerca interna, foi quando A. Mota buscou um espaço 
entre as linhas 3 e 4. Bem posicionada e com caminho livre pela frente, Regal Tight mostrou 
as suas forças. Acelerou com rapidez, assumiu a ponta sem difi culdade e ainda teve tempo 
de abrir 1 3/4 ao cruzar o disco em 1ª, tornando-se a nova líder da Geração 2018 no turfe 
carioca e deixando muito satisfeito Raul Lima Neto (Coudelaria Monte Parnaso), seu criador e 
proprietário. Merece os aplausos Roberto Morgado Neto pela evolução de Regal Tight.

Jóquei: Alex Mota
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Coudelaria Monte Parnaso
Proprietário: COUDELARIA MONTE PARNASO
Data: 10.04.2021 - Sábado - 6º Páreo
Distância: 1.400m (GM) - Gávea
Tempo: 1'22"55

 SUNDAY SILENCE (USA)    
AGNES GOLD(JPN)
 ELIZABETH ROSE (JPN)

 ROI NORMAND (USA) 
HOLD ME TIGHT
 INDIAN BLOSSOM(USA)

Assista o replay 
desta vitória

COUDELARIA MONTE PARNASO

https://www.youtube.com/watch?v=oiFUDH9zrms


PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Único no campo do GP José Paulino Nogueira (G3-1600mG) a ser preparado no Hipódromo da Gávea 
por Leonardo José dos Reis, João da Jandinha mostrou que é um corredor diferenciado e alcançou o primeiro 
êxito graduado com as cores do Stud J. Lírio Aguiar, leia-se Comendador José Lírio Ponte Aguiar. O filho de Agnes 
Gold e Citronnelle (Romarin), criado pelo Haras Santa Rita da Serra, acompanhou a maior parte do percurso na 4ª 
posição. João da Jandinha foi acelerado por Bruno Queiroz na reta final, duelou com Olympic Jolteon, mas 
manteve no disco diferença de 3/4 corpo, garantindo sua terceira vitória, sendo a primeira em Grupo 3. O 
Comendador José Lírio Ponte Aguiar não poderia ter ficado mais satisfeito, visto que seu potro campeão foi 
criado pelo grande amigo Afonso Burlamaqui (Haras Santa Rita da Serra) e é da mesma geração da tríplice 
coroada Janelle Monae. O proprietário também aproveitou para parabenizar o excepcional treinador Leo Reis e 
sua equipe pelo ótimo desempenho de João da Jandinha.

Stud J. Lírio
Aguiar

MACHO / CASTANHO / 2017

JOÃO DA JANDINHA

Assista o replay 
desta vitória

GP JOSÉ PAULINO NOGUEIRA (G3)

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


Macho / Castanho / 2015
Clássico Coaraze (L.) - II Etapa da Taça Quati

 "Quem não acreditou, teve que acreditar, George Washington é craque, igual esse animal 
não há!", com essa estrofe começa o samba que homenageia o cavalo do Stud Happy, após o 
mesmo ter vencido os GP's Brasil (2019) e São Paulo (2020), as duas provas mais importantes 
do turfe brasileiro. No último sábado, voltando a competir em 2.400 metros no Clássico Coaraze 
(L.), o fi lho de Redattore e Princesa Carina (Know Heights), criado no Stud TNT, voltou a vencer, 
alcançando o quinto êxito e provando estar pronto para tentar ser bicampeão em maio, na prova 
máxima paulista. Alex Mota ganhou a montaria de George Washington e foi decisivo ao selecionar 
o caminho certo para trazer o castanho a mais uma vitória. Aos 5 anos, Luiz Esteves mantém 
George Washington no auge da forma atlética, o que dá ainda mais confi ança a Maurício Telles, 
titular do Stud Happy Again, que sabe que tem uma "equipe de ouro, equipe de feras, agora nos 
anais do turfe brasileiro". 

STUD HAPPY AGAIN

GEORGE WASHINGTON 

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Alex Mota
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Stud TNT
Proprietário: STUD HAPPY AGAIN
Data: 10.04.2021 - Sábado - 9º Páreo
Distância: 2.400m (GM) - Gávea
Tempo: 2'27"41

 ROI NORMAND (USA)
REDATTORE
 POLITICAL INTRIGUE (CAN)

 KNOW HEIGHTS (IRE)
PRINCESA CARINA
 HEAVENLY DANCER

https://www.youtube.com/watch?v=n7qR9PJh5X0


Macho / Castanho / 2015
 Voltando a competir na turma, os turfi stas não tiveram nenhuma difi culdade em 
selecionar Leviatan para ser o favorito do 10º e último páreo da especial programação de 
domingo, no Jockey Club Brasileiro. O cavalo do Stud Happy Again agradeceu a preferência e 
mostrou com tranquilidade seu valor. Leviatan foi o primeiro a sair do partidor, mas quando foi 
ultrapassado, teve Alex Mota o mantendo em 2º, sem se importar com o rival voluntarioso. Assim 
que entrou na reta fi nal, o fi lho de Shanghai Bobby e Baronesa Esteem (Mark of  Esteem), criado 
pelo Stud Eternamente Rio, foi acelerado pelo piloto e, sem nenhuma luta, assumiu a ponta e 
saiu trilhando um fácil caminho para a sua quinta vitória. Luiz Esteves quem preparou o cavalo 
de Maurício Telles, titular do Stud Happy Again, que também viveu semana especial, com seu 
George Washington voltando a correr e a vencer em 2.400 metros, bem como Olympic Korchnoi 
formando a dupla no tradicional Derby Brasileiro.

STUD HAPPY AGAIN

LEVIATAN

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Alex Mota
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Stud Eternamente Rio
Proprietário: STUD HAPPY AGAIN
Data: 11.04.2021 - Domingo - 10º Páreo
Distância: 1.300m (GM) - Gávea
Tempo: 2'15"15

 HARLAN'S HOLIDAY(USA)
SHANGHAI BOBBY(USA)
 STEELIN'(USA)

 MARK OF ESTEEM (IRE)
BARONESA ESTEEM
 QUALITY DEPOSIT

https://www.youtube.com/watch?v=M3T0RvpkX3Q


FATAL BULL
Macho / Alazão / 2015

STUD HAPPY AGAIN 

FICHA TÉCNICA

M

MM

M

M
M

M

M

MM
M

M

M
MM

Aconteceu na 8ª carreira de sexta-feira, no Jockey Club Brasileiro, a aguardada estreia de Fatal 

Bull no turfe carioca. Com a farda vitoriosa do Stud Happy Again, o cavalo não decepcionou nem a equipe da 

coudelaria, muito menos a torcida da farda de Maurício Telles. Ao ser dada a largada, Fatal Bull precisou de 

poucos metros para ocupar a 3ª posição. Durante a curva variante, já emparelhava com o ponteiro e na reta 

final, o intenso duelo seguiu até que Anderson Paiva o fez trocar de mão. Foi quando o filho de Benny The 

Bull e Amparito (Dubai Dust), criado no Haras Nijú, dominou o adversário e livrou 1/2 corpo no disco final, 

vencendo na estreia no Hipódromo da Gávea. José Antônio Lopes, o Biduca, apresentou Fatal Bull em forma 

esplêndida. O cavalo de 5 anos ostenta forma exuberante e somou a terceira vitória em apenas cinco 

apresentações.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=WjCSRHx7vBg


ALTAIR DOMINGOS 
Haras Springfield convida Altair Domingos para 

as corridas do Tarumã
 Uma programação sensacional será realizada nesta sexta-
feira, dia 16, no Hipódromo do Tarumã, com direito a 11 páreos, 
dentre eles o Clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente (L.). 
	 O	Haras	Springfield,	de	propriedade	de	Salomão	e	David	Soifer,	
anotou	diversos	competidores	na	reunião	e	convidou	o	internacional	
Altair	Domingos	para	montá-los,	o	que	será	uma	atração	a	mais	para	
o	bonito	festival	do	Jockey	Club	do	Paraná.



ITAGIBA
Fêmea / Castanha / 2016

Clássico Jockey Club de São Paulo (L.)
 A família Arioli, que passa por momentos muito apreensivos aguardando a recuperação 
total do grande Beto Arioli, conseguiu festejar bastante na tarde de domingo, com as corridas do 
Jockey Club Brasileiro. A valente égua Itagiba, com as cores do tradicional Haras Ereporã, mostrou 
seu valor e venceu o Clássico Jockey Club de São Paulo (L.-1000mG), comprovando estar pronta 
para os principais desafios entre os velocistas. Preparada por Adélcio Menegolo no CT Lost Love 
(família Stabile), a égua saiu pela linha 9, mas antes de percorrer o 'cotovelo' da curva, já era a 
2ª e dava caça ao ponteiro. Em plena reta final, após quase dominar os adversários, Itagiba se 
viu entre dois competidores, lutando pela vitória, e parecia que se entregaria. Porém a filha de 
Midshipman e Aracelia (Dodge), criada no Haras Cifra, mostrou ter muita coragem, não desistiu 
da disputa com L. Henrique fazendo uso do seu 'braço de mola', e no disco ficou com a vitória ao 
livrar pescoço de diferença. Itagiba ainda registrou excelentes 55"02 no percurso em sua sexta 
conquista, sendo a primeira clássica. Sem sombra de dúvida, Itagiba animou a torcida, os amigos 
e a família Arioli (Adalberto, Lucrécia, Renata, Gustavo e Antônia) ao transformar seu nome em 
caixa alta e negrito pela conquista graduada.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Cifra
Proprietário: HARAS EREPORÃ
Data: 11.04.2021 - Domingo - 5º Páreo
Distância: 1.000m (GM) - Gávea
Tempo: 55"02

 UNBRIDLED'S SONG(USA) 
MIDSHIPMAN(USA)
 FLEET LADY(USA)

 DODGE(USA)
ARACELIA
 LACCIARELLA

HARAS EREPORÃ

Assista o replay 
desta vitória

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


BRUTUS
Macho / Alazão / 2016

 Quem assistiu a corrida do Brutus abrindo a maratona de corridas do Jockey 
Club Brasileiro, pôde perceber que a equipe do Haras Rio Iguassu estava bem 
afi nada. O cavalo voltava a competir na raia de areia do Hipódromo da Gávea, sob 
o comando de Marcelo Gonçalves. Preparado por Antônio Marcos Oldoni, Brutus 
simplesmente largou e acabou, inclusive nos metros decisivos, tamanha a facilidade 
da sua conquista, fez com que o locutor Thiago Guedes comentasse que 'Brutus 
havia tomado o espinafre do Popeye'. O fi lho de Tiger Heart e Pera Manca (Grand 
Slam), criado no Haras Old Friends Ltda., somou a quarta vitória da campanha. É 
provável que volte à esfera clássica em breve. A família Pelanda recebeu muitos 
parabéns pela conquista perfeita de Brutus.

 SCATMANDU (USA)  
TIGER HEART(USA)
 NO SMALL MIRACLE (USA)

 GRAND SLAM (USA)  
PERA MANCA
 D'AMOUR

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Marcelo Gonçalves
Treinador: Antônio Oldoni
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 09.04.2021 - Sexta - 1º Páreo
Distância: 1.100m (AMv) - Gávea
Tempo: 1'06"15

https://www.youtube.com/watch?v=1EJ_1ezj6ck


NUTELLA DO 
IGUASSU 

Fêmea / Castanha / 2017

 Depois de abrir a reunião de sexta-feira com o cavalo Brutus, eis que no sábado 
também coube ao time do Haras Rio Iguassu iniciar a programação do Hipódromo da Gávea, 
dessa vez com a potranca Nutella do Iguassu. A fi lha de Kodiak Kowboy e Born To Be Happy 
(Put it Back), de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, largou na frente e deu um 
pouco de trabalho ao piloto durante a grande curva, mas foi controlada. Ao entrar na reta 
fi nal, chegou a ser superada, foi quando V. Gil a fez trocar de mão e a exigiu. Nutella do 
Iguassu retomou o fôlego e disparou, desvencilhando da rival e vencendo com diferença de 
2 corpos em sua estreia no turfe carioca. Perfeito o preparo de Antônio Marcos Oldoni, que 
trouxe Nutella do Iguassu pronta do Paraná para obter a segunda vitória da campanha. A 
família Pelanda foi muito elogiada pelo desempenho da Nutella do Iguassu.

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

 PUT IT BACK(USA) 
BORN TO BE HAPPY
 PASTICCERIA

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Antônio Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 10.04.2021 - Sábado - 1º Páreo
Distância: 1.300m (GM) - Gávea
Tempo: 1'16"46

https://www.youtube.com/watch?v=EY308os-Cm8


LINDA DO 
IGUASSU 

Fêmea / Alazã / 2015

 A criação do Haras Rio Iguassu pediu passagem e mostrou todo seu valor na maratona 
de corridas realizadas no Hipódromo da Gávea. Após as conquistas de Brutus e de Nutella do 
Iguassu, eis que Linda do Iguassu conquistou a terceira vitória da coudelaria na semana (e 
contando), ao competir no 8º páreo de sábado. Ao ser dada a partida, a voluntariosa Linda 
do Iguassu foi ocupar a 2ª posição e vigiou de perto a ponteira. Ao entrar na reta fi nal, V. Gil 
baixou o corpo e fez correr Linda do Iguassu. A fi lha de Forestry e Variety Lady (Wild Event), 
de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, assumiu sem luta a ponta. Porém, faltando 
poucos metros para o disco fi nal, foi acossada, mas teve fôlego sufi ciente para manter-se 
por mínima na frente e garantiu a quinta vitória da campanha, sendo a terceira na Gávea, 
a segunda consecutiva, sem escolher raia. Venâncio Nahid quem apresentou a égua de 5 
anos, que tem tudo para seguir dando alegrias ao time Rio Iguassu e à família Pelanda.

 STORM CAT(USA)  
FORESTRY(USA)
 SHARED INTEREST (USA)

 WILD EVENT(USA)   
VARIETY LADY
 SPECIAL LADY(ARG)

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Venâncio Nahid
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 10.04.2021 - Sábado - 8º Páreo
Distância: 1.600m (GM) - Gávea
Tempo: 1'35"76

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


NINJA DO 
IGUASSU 

Fêmea / Castanha / 2017

 Depois de abrir a reunião de sexta-feira com Brutus e a de sábado com Nutella 
do Iguassu, eis que o Haras Rio Iguassu tratou de abrir também a festiva programação de 
domingo, no Jockey Club Brasileiro. A potranca Ninja do Iguassu fi cou com a função, mesmo 
sem ter sido escolhida favorita do público turfi sta. A fi lha de Tiger Heart e Chickabunny 
(Mineshaft), de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, retornava ao prado carioca 
após três meses e se reapresentou de maneira dominante. Foi abrir o partidor e Ninja do 
Iguassu saiu de pé embaixo, assumindo a ponta e de lá não saindo. Ao entrar na reta fi nal, 
a potranca achou pouco e tratou de correr ainda mais, cruzando o disco com fáceis 2 3/4 
corpos de vantagem, sob o comando sempre tranquilo de V. Gil. Antônio Marcos Oldoni 
apresentou Ninja do Iguassu em forma impecável e a potranca garantiu a segunda vitória da 
campanha. Os titulares do Haras Rio Iguassu agradecem o empenho e a dedicação de toda 
equipe, desde o haras até o treinamento dos corredores.

 SCATMANDU (USA)  
TIGER HEART(USA)
 NO SMALL MIRACLE (USA)

 MINESHAFT(USA)  
CHICKABUNNY(USA)
 LA PROMENADE(ARG)

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Antônio Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 11.04.2021 - Domingo - 1º Páreo
Distância: 1.000m (GM) - Gávea
Tempo: 56"17

https://www.youtube.com/watch?v=LzAB6f3YNh8


CHRISTIAN 
LAW 

Macho / Tordilho / 2018

 Para celebrar a semana fantástica do Haras Rio Iguassu e toda sua equipe, a quinta vitória 
da coudelaria da família Pelanda no Hipódromo da Gávea veio através do estreante Christian Law, no 
3º páreo da reunião especial de domingo. O fi lho de Christine's Outlaw e Universal Watch (Watchmon), 
criado no Haras Cruz de Pedra, era o mais distante da cerca interna na largada, mas nem por isso 
esmoreceu. Largou rápido e foi se posicionar entre os três primeiros, mesmo tendo 'saltado' a 
passagem na raia, logo foi ajustado por J. Ricardo. Na grande curva, Christian Law já era 2º e sobrou 
a reta fi nal para duelar fi rme pela vitória. Num primeiro momento, levou a melhor, mas na sequência 
duelou com outro competidor e não desistiu cruzando o disco em 1º, com pescoço de vantagem. 
Excelente o preparo de Venâncio Nahid com Christian Law, lindo potro tordilho que iniciou de forma 
exuberante sua campanha. A família Pelanda recebeu felicitações de turfi stas de todo o Brasil pela 
grande semana turfísticas e muitos não esqueceram de saudar o inesquecível Guido Pelanda. Brutus, 
Nutella do Iguassu, Linda do Iguassu, Ninja do Iguassu e Christian Law demonstraram na raia a 
dedicação de toda a equipe Rio Iguassu.

 WILD AGAIN(USA)  
CHRISTINE'S OUTLAW(USA)
 MARIANNA'S GIRL (USA)

 WATCHMON(USA) 
UNIVERSAL WATCH
 UNIVERSAL RARA

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Jorge Ricardo
Treinador: Venâncio Nahid
Criador: Haras Cruz de Pedra
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 11.04.2021 - Domingo - 3º Páreo
Distância: 1.400m (GM) - Gávea
Tempo: 1'22"38

https://www.youtube.com/watch?v=fL3VwcSiV44


STUD PEDUDU

Fêmea / Castanha /2018

JUST BEAUTY

FICHA TÉCNICA

O Stud Pedudu recebeu muitas felicitações pela estreia magnífica da potranca Just 
Beauty na 5ª carreira da programação de sábado, no Jockey Club Brasileiro. A filha de Wired 
Bryan e Beleza Interior (Giant's Causeway), com o selo de garantia da criação Haras 
Anderson, largou bem e ocupou o 4º lugar nos metros iniciais. Na reta final, avançou por 
dentro e ganhou o 3º posto, foi quando o aprendiz V. Espíndola encontrou uma passagem 
pela linha 4 e a acionou. Just Beauty parecia que tinha largado nesse instante, tamanho o 
ímpeto que acelerou, dominando a situação sem dificuldade e tendo tempo de vencer com 
fáceis 2 3/4 corpos. Ronaldo Marins Lima apresentou a campeã em forma estupenda, 
deixando todo o time do Stud Pedudu/Haras Anderson satisfeito com a estreia positiva de 
Just Beaty.

Assista o replay

desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=D57nfVwXMtc


IRON KENTUCKY
Macho / Castanho / 2017

HARAS SWEET CAROL

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

Depois de competir contra os melhores da Geração 2017, Iron Kentucky voltou a encarar a 
turma na 6ª carreira de segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. Os turfistas ficaram atentos e 
trataram de tornar favorito o defensor do Haras Sweet Carol, que não decepcionou! O filho de 
Agnes Gold e Kentucky Royal (Irish River), com o selo de garantia da criação Haras Anderson, 
atrasou-se na partida, mas logo foi colocado em carreira por L. Henrique e passou a competir em 
4º, num campo com seis corredores. Assim que entrou a reta final, Iron Kentucky foi mexido e 
tentou passar pela linha 2, mas teve o caminho fechado e o piloto L. Henrique foi rápido para 
colocá-lo na linha 1, local que o seu pilotado avançou para assumir a ponta sem prejuízos. Assim 
Iron Kentucky saiu tirando boa diferença para os adversários, somando sua segunda vitória, a 
primeira na grama, sob o preparo de Adélcio Menegolo. A família Stabile festejou o ótimo 
desempenho de Iron Kentucky e agradeceu o trabalho de toda a equipe Sweet Carol/Anderson. 

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


HARAS 
ANDERSON

HECTOR GOLD
Macho / Castanho / 2016

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Depois de uma temporada competindo apenas na esfera clássica, Hector Gold ganhou 
merecido descanso e voltou a competir no encerramento da programação de terça-feira, no 
Hipódromo da Gávea. O filho de Agnes Gold (sempre ele) e Clara Baby (King's Best), de criação e 
propriedade do Haras Anderson, encarou uma turma misturada e ficou fácil para os turfistas o 
selecionarem favorito absoluto da disputa. Hector Gold não decepcionou e buscou a vitória. Sob o 
comando de L. Henrique e preparado por R. M. Lima, o cavalo saiu pela baliza 10 e antes de 
encerrar a reta oposta, já puxava o train de corrida e assim seguiu ao entrar na reta final. Nos 
metros decisivos, parecia que seria ameaçado, porém Hector Gold cruzou com firmeza o disco em 
sua quarta conquista. A família Stabile agradeceu o trabalho de toda equipe e mostrou muita 
satisfação pela quantidade de produtos vitoriosos com o selo de garantia da criação Haras 
Anderson.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=xk337W9YooY


STUD EMBALAGEM

IANKA LEE
Fêmea / Castanha / 2017

FICHA TÉCNICA

 á o  f ó d a aMesmo largando bem no 7º p re  da reunião de sexta- eira, no Hip dromo a Gávea. I nk  

e 5 s s  tLee precisou revezar entr  as ª e 6ª posições no  metros iniciai . De criação e propriedade do S ud 

a m  u  c nEmb lage , a filha de Banking e Th nder Gra e (Durban Thu der) foi mexida pelo aprendiz L. 

d t a i e à a a fChimenes uran e  curva var ante e, mesmo dando vantag m s dversári s, entrou a reta inal 

a a  n é  1lider ndo  turma e de tal posição não saiu, bracea do firme at  cruzar o disco com  corpo de 

a i o  av ntagem, de xando extremamente satisfeito o criador e pr prietário Chicão, bem como a imens  

o E a d c r ct rcida do Stud mbal gem. Para lá e espe ial o prepa o de Alessandro Damasceno om a 

a u vpotranca I nka Lee, q e não de e demorar a repetir.

PEDIGREE

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=YPgClJmfok4


STUD EMBALAGEM

ICACORÉ
Macho / Castanho / 2017

FICHA TÉCNICA

Re ou par  a cocheira de Leandro G ignon  o potro Icacoré e o fez em gran  estilo.  suatorn a u i   de  Em  

primeira exi ção após volta  para o pódromo da Gá e  fi ho e A cora o e D ling Cathy (Spe d A Buck ,bi r Hi v a, o l d l n   ar n  )  

de c i çã e pro i dade do S d Em a agem, retorn  aos 1. 00 metro , pi ta de are a do Jockey Cl br a o pr e  tu b l ou 3 s s i  u  

B asil ir na notur a e egunda-feir . L g u bem, entre os n ir , m s pi oto . Gil o u por ma terr e o  n d s a ar o  po te os  a o l V pto  n  

Icacoré no fundo d lo , em 7º. Ao en ar na reta final  pela inha 6, I a or  oi m l o an o de ma s par o te tr    , l c c é f e h r d i a 

ma s  gan ando posiçõ s  m nu ndo  di ren a par o pontei o. Nos ltimos 50 metro , Icacoré as miu i , h e e di i i a fe ç a r ú s  su a 

ponta e cr z u a frente, ei an  mui l z a imensa torcida do Stud Embala em, que pertence a  grandeu o  n  d x do to fe i g o  

tur sta hic o. oi segunda vitó i  da coudelaria do Chi ão a semana c ri a, v sto qu  na sexta feira,fi C ã F a  r a c n  a oc i e  -  

Ian a L e também cruzou na ente  também no 7  páreo  na aia  r i .k  e  fr , º e r de a e a

PEDIGREE

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=XaJt8V1RLyM


STUD ETERNO AMOR

AMOR ÁGAPE
Macho / Alazão / 2018

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

Assista o replay 
desta vitória

Eugênio Miguel Mancini Scheleder, titular do Stud Eterno Amor, comemorou muito a 
estreia do seu potro Amor Ágape na tarde de sábado, no Hipódromo da Gávea. O filho de 
Drosselmeyer e Feltrana (Put it Back), criação do Haras Sweet Carol, encarou pela primeira 
vez 11 adversários no percurso dos 1.000 metros, pista de grama carioca. Preparado pelo 
experiente Bebeto, Amor Ágape saiu pelo box 9, mas antes de contornar o 'cotovelo' da 
curva, ocupava o 7º lugar. Na reta final, pela linha 8, o aprendiz V. Espíndola tratou de exigir 
de Amor Ágape, que a cada passada, diminuía sua diferença para os ponteiros. Bem 
preparado, com ótima filiação, contando com a confiança do piloto e a torcida do Stud Eterno 
Amor, Amor Ágape alcançou os ponteiros e livrou, em cima do disco, mínima para ficar com a 
vitória, comprovando logo na estreia ser um cavalo de muito brio. Muita ansiedade de toda 
equipe do Stud Eterno Amor para vê-lo em sua próxima atuação.

https://www.youtube.com/watch?v=Nj0KkGgxUrc


STUD ETERNO AMOR

MEU AMOR MAIOR
Macho / Alazão / 2018

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

Assista o replay 
desta vitória

A torcida do Stud Eterno Amor ficou repleta de bons sentimentos no último final de semana 
carioca, com as duas estreias vitoriosas da farda de Eugênio Miguel Mancini Scheleder. Depois de 
Amor Ágape vencer no 3º páreo de sábado, na terça-feira foi a vez de Meu Amor Maior fazer o 
mesmo, também no 3º páreo. Os dois corredores foram preparados pelo grande gênio na arte de 
treinar, o Bebeto, que conta com o respeito de toda a comunidade turfística. Alex Mota foi muito 
preciso na direção de Meu Amor Maior. O filho de Glória de Campeão e Beautiful Carol (Dixieland 
Band), criado no Haras Anderson, largou pela baliza mais distante da cerca interna, ficando no fundo 
do lote. Porém, Meu Amor Maior foi bem acelerado e entrou na curva variante em 3º. Na reta final, 
pela linha 3, trazido no braço do A. Mota, Meu Amor Maior alcançou o ponteiro em tempo de superá-
lo e cruzou o disco com 1 1/4 corpo de vantagem. Com duas estreias vitoriosas com potros de 2 
anos, a equipe do Stud Eterno Amor tem de esperar muita coisa boa para os próximos desafios.

https://www.youtube.com/watch?v=hDbQsWWL88c


IMPULSIONE
Fêmea / Castanha / 2017

HARAS DO MORRO

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

Uma demonstração de encher os olhos fez a potranca Impulsione no 5º páreo da 

programação de sexta-feira, no Hipódromo da Gávea. A defensora do Haras do Morro largou e 

acabou com o desafio em 1.300 metros, na curva variante, sob o comando preciso do aprendiz V. 

Espíndola e preparada na medida certa por Fabrício Borges, garantindo a segunda vitória, ambas 

na raia de areia carioca. Filha de Put it Back e Angel Eyes (Northern Afleet), criação do Haras Santa 

Maria de Araras, a potranca Impulsione aprovou o aumento de percurso e, pela forma que venceu, 

deverá surpreender nas próximas exibições, para alegria dos titulares e de toda equipe do Haras 

do Morro. Com uma filiação régia, ao encerrar campanha Impulsione deverá ingressar no 

selecionado plantel do Haras do Morro.

https://www.youtube.com/watch?v=rtI1Z8PfWkU


HARAS DOS GIRASSÓIS

JOGO DURO
Macho / Alazão / 2016

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

A criação paranaense vem conquistando muitas vitórias pelo Brasil afora e o Haras 
dos Girassóis é um dos que compõe este cenário. Encerrando a fantástica reunião de sábado, 
no Jockey Club Brasileiro, a farda de Cresus Camargo foi muito bem representada por Jogo 
Duro. O cavalo de 4 anos encarou um campo com nove adversários e dessa vez não atrasou-
se na partida, muito pelo contrário, o filho de É do Sul e Xamanista (Fast Gold), de criação e 
propriedade do Haras dos Girassóis, foi ligeiro e ocupou o 3º lugar, vigiando de perto os dois 
ponteiros. Na reta final, foi a vez de A. Mota comprovar o seu talento no dorso de Jogo Duro: 
manteve seu pilotado na linha 4, exigiu de esquerda, depois de direita e o cavalo disparou, 
assumiu a ponta nos 200 metros finais e trilhou fácil o caminho para a segunda conquista. 
Méritos ao preparo de J. C. Sampaio, o 'Alemão', que mantém Jogo Duro em forma fantástica.

Assista o replay
desta imagem

https://www.youtube.com/watch?v=-w2VxBSOx6E


CRISTIANO MENDES
 DE CORDOVA NASCIMENTO

Macho / Castanho / 2016

UNIVERSAL CHAMP

FICHA TÉCNICA

Cristiano Mendes de Cordova Nascimento vem obtendo a cada semana vitórias importantes 
pelas pistas do Brasil. Depois de duas conquistas em São Paulo, domingo foi a vez da farda também 
brilhar no Hipódromo da Gávea. Logo no 2º páreo, Universal Champ garantiu a primeira vitória 
defendendo a farda do proprietário. O filho de Glória de Campeão e Universal Watch (Watchmon), criado 
no Haras Cruz de Pedra, largou bem com J. Ricardo e ocupou o 4º lugar, porém, antes de encerrar a reta 
oposta, já melhorava para 3º. Durante a grande curva deu vantagem aos adversários, ao contornar pela 
linha 3, mas ao entrar na reta final, melhorou logo para 2º e foi dar caça ao ponteiro. O piloto das mais de 
13 mil conquistas se mexeu o suficiente para Universal Champ 'abater' o rival nos últimos 100 metros e 
livrar paleta no disco. J. C. Sampaio, o 'Alemão', apresentou o campeão em forma atlética invejável, por 
isso Universal Champ alcançou sua terceira conquista. Cristiano Mendes de Cordova Nascimento 
comemorou o resultado com a equipe, visto que Universal Champ marcou excelentes 1'34"43..

Assista o replay
desta corrida 

https://www.youtube.com/watch?v=sX6n4MxBKmo


OXFORD GIRL
Fêmea / Castanha / 2018

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

Existe um ditado muito usado no turfe que diz: 'sangue não é água'! Em se tratando dos 
corredores do Haras Figueira do Lago, não é água mesmo, visto a seleção genética que o casal 
Álvaro e Bárbara Magalhães mantém há anos. A maior comprovação foi a estreia vitoriosa da 
potranca Oxford Girl. A neta da grande campeã nacional e internacional Riboletta encarou cinco 
adversárias no 5º páreo de segunda-feira, no Hipódromo da Gávea. Dada a partida, Oxford Girl 
atrasou-se no partidor, porém antes de encerrar a reta oposta, já era a 2ª colocada na disputa, sob o 
comando de W. S. Cardoso. Após contornar a grande curva e entrar na reta final, a filha de Agnes Gold 
e Maybe Sunday (Any Given Saturday), de criação e propriedade do Haras Figueira do Lago, duelou 
intensamente com a então ponteira. Faltando menos de 200 metros para o disco, Oxford Girl 
mostrou seu melhor preparo, passou a rival e cruzou o disco livrando 1/4 de corpo. Dulcino Guignoni 
quem apresentou a campeã no auge da forma física. O casal Álvaro e Bárbara Magalhães gostaram 
muito da estreia positiva de Oxford Girl. Não se pode esquecer que Oceano Azul fez uma grande 
corrida no G3 dos potros realizado no sábado, formando a dupla. O aumento do percurso deverá 
favorecê-lo no próximo confronto.

Assista o replay 
desta vitória

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


POST SUGAR
Macho / Castanho / 2017

 Em nossa estreia no turfe, nós do Haras Salles Moura, Antonio Marcos Salles 
Moura e Cristiane Nazar Salles Moura, ficamos muito felizes com a vitória do nosso 
Post Sugar com J. Severo, tudo fruto do trabalho em equipe, onde nosso treinador 
V. S. Lopes, nosso veterinário da parte clínica Dr. Leo, nossa Dra. Gabriele Abate, 
fisioterapeuta, nosso tratador Zezzao e o antigo proprietário Sr. Gustavo, foram 
fundamentais para o êxito obtido. Gostamos de cavalos e acreditamos que assim como 
o mundo sofre hoje com o problema da pandemia, consequência das dificuldades 
financeiras apresentadas hoje pelo Jockey Club de São Paulo, tudo isso passará. As 
pessoas envolvidas na parte administrativa nos mostraram seriedade e honestidade 
nos deixando muito felizes com o futuro promissor do turfe.

Obrigado!

Jóquei: José Severo
Treinador: Valter dos Santos Lopes
Criador: Haras San Francesco
Proprietário: HARAS SALLES MOURA
Data: 10.04.2021 - Sábado - 5º Páreo
Distância: 1.500m (GL) - Cidade Jardim
Tempo: 1'28"774

 PIONEEROF THE NILE(USA) 
COURTIER(USA)
 SOOTHING TOUCH(USA)

 ASTOR PLACE(IRE)
PARIS-IT
 PARI ZANA

HARAS SALLES MOURA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=kn64aNvBiBM


HARAS DOCE VALE

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

RIPPED JEANS
Macho / Castanho / 2017

Reaparecendo após nove meses, o potro Ripped Jeans atuou na milha, no penúltimo 
páreo da programação de segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. O filho de Wild Event e I Scream 
(Ay Caramba), de criação e propriedade do Haras Doce Vale, largou com o jóquei ainda sentado, 
mas logo A. Correia ajustou Ripped Jeans e o potro passou a correr em 7º, num campo com oito 
competidores. Durante a grande curva, o castanho melhorou para 6º e na reta final, revezando 
entre as linhas 4 e 5, que Ripped Jeans mostrou seu valor. A. Correia baixou o corpo e deu rédeas 
ao competidor, que com rapidez foi ganhando posições. Nos últimos 50 metros, passou fácil para 
a liderança e garantiu a vitória sem susto. Venâncio Nahid quem preparou o bonito Ripped Jeans 
para este retorno vitorioso. O Haras Doce Vale agradece toda dedicação dos profissionais por mais 
uma vitória, dessa vez com o valente Ripped Jeans.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=h-4WwPzg3FU


ZUBIN MEHTA
Macho / Alazão / 2016

 A corrida de Zubin Mehta na 9ª carreira de terça-feira no Hipódromo da Gávea serviu 
para engrandecer a equipe do Haras Tributo À Ópera, que sempre acreditou no cavalo. Cuidado 
antes pelo inesquecível Daniel Netto, o descendente de First American na campeã de Grupo 
1 La Vendetta (Clackson), passou aos cuidados de C. G. Netto, que seguiu com o trabalho 
primoroso do seu pai. Zubin Mehta recebeu direção antológica do campeão J. Ricardo. Assim 
que largou, foi brigar pela vitória na frente, fazendo um mano a mano desde a reta oposta, 
passando pela grande curva e durante toda a reta final. Sendo que J. Ricardo aproveitou o 
brio e a coragem de Zubin Mehta, que não permitiu que o adversário o superasse, mantendo 
cabeça no disco final. Tal ação do cavalo deixou muito satisfeito o criado e proprietário 
Eugênio Pacelli Oliveira (Haras Tributo À Ópera), que aproveitou esta segunda vitória do 
cavalo para felicitar sua equipe, em especial o jóquei J. Ricardo, o treinador C. G. Netto, a 
veterinária Carol Régis e o supervisor Tomaz Leonardos.

Jóquei: Jorge Ricardo
Treinador: César Gustavo Netto
Criador: Haras Tributo À Ópera
Proprietário: HARAS TRIBUTO À ÓPERA
Data: 13.04.2021 - Terça - 9º Páreo
Distância: 1.500m (AP) - Gávea
Tempo: 1'33"86

 QUIET AMERICAN(USA) 
FIRST AMERICAN(USA)
 IN JUBILATION(USA)

 CLACKSON
LA VENDETTA
 STRATAS

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=A1zltvGPL7U


https://www.facebook.com/gabriel.harasniju.5
https://www.instagram.com/harasniju/


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