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CANTALONA
Fêmea / Alazã / 2016
Prova Especial João Goulart

Acostumada	ao	cenário	clássico	e	a	enfrentar	os	machos,	a	tarefa	da	Cantalona	ficou	mais	fácil	
ao precisar enfrentar apenas éguas na Prova Especial João Goulart (1300mAv), atração do 3º páreo da 
reunião	de	segunda-feira,	no	Hipódromo	da	Gávea.	A	filha	de	Cisne	Branco	e	Lala	Palooza	(Wild	Event),	
reservada do Haras Ereporã, largou com tranquilidade e ocupou a 6ª e penúltima posição nos metros 
iniciais	até	a	curva	variante,	foi	quando	L.	Henrique	deu	um	show	a	parte	e	encontrou	caminho	livre	pela	
linha	1,	entrando	a	reta	final	em	2º	e	indo	dar	caça	à	ponteira	e	então	favorita	New	Prada.	Bem	preparada	
por Ad. Menegolo, Cantalona foi com tudo para cima da favorita, emparelhou, duelou e livrou no disco 
¾	corpo	de	diferença,	fazendo	ecoar	a	torcida	de	todo	Brasil,	em	especial	na	cidade	de	Erechim,	com	a	
família Arioli. O titular do Haras Ereporã, Adalberto Arioli, aproveitou mais esta conquista da Cantalona 
(a oitava da campanha) para agradecer o trabalho do treinador Ad. Menegolo e todo o suporte que o 
CT	Lost	Love	(Haras	Anderson)	promove	aos	seus	competidores.	Carolina	Stabile	representou	o	Haras	
Ereporã na recepção de Cantalona e no recebimento da taça.

Jóquei:	Leandro	Henrique
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Ereporã
Proprietário:	HARAS	EREPORÃ
Data:	30.08.2021	–	Segunda	–	3º	Páreo
Distância:	1.300m	(APv)	–	Gávea
Tempo: 1’19”34

LODE	(USA)	
CISNE	BRANCO(ARG)

CIRANDINHA	(ARG)

WILD	EVENT(USA)
LALA	PALOOZA(ARG)

LA	VITA	BELLA(ARG)

HARAS EREPORÃ

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=K_yNLb32H80


ISAFORMER (USA)
Fêmea / Castanha / 2018

XXVII Copa Japão de Turfe (G3)
Potranca nascida em Kentucky, recriada no Haras Kigrandi e domada no Haras San 

Francesco, Isaformer venceu e convenceu na XXVII Copa Japão de Turfe (G3-1600mG), realizada 
no 6º páreo de sábado, no Hipódromo de Cidade Jardim. A fi lha de Temple City e Ms Isadorable 
(Royal Academy), criação Richard Shultz, fez boa largada, ocupou a 2ª posição e assim fi cou 
até entrar na reta fi nal, quando C. Lavor optou por levá-la para a linha 4 e deu a partida. 
Isaformer disparou com grande ‘apetite’, assumiu a liderança da prova sem luta e trilhou seu fácil 
caminho para o disco, obtendo uma vitória autoritária nesse Grupo 3, atuando contra aguerridas 
competidoras. O titular Sergio Maggiore (Haras Kigrandi) agradece a direção precisa de C. Lavor, 
o empenho de T. Haidar no treinamento, bem como a todos da equipe que tornaram possível
essa grande vitória da Isaformer.

HARAS KIGRANDI

Jóquei: Carlos Lavor
Treinador: Thiago Haidar
Criador: Richard Shultz
Proprietário: HARAS KIGRANDI
Data: 28.08.2021 – Sábado – 6º Páreo
Distância: 1.600m (GP) – Cidade Jardim
Tempo: 1’37”993

DYNAFORMER (USA)
TEMPLE CITY (USA)

CURRICULUM (USA)

ROYAL ACADEMY(USA) 
MS ISADORABLE (USA)

MS. ISADORA (USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=E-q11f2Qbos


ICE CHOCOLAT
Macho / Castanho / 2018

STUD HAPPY AGAIN 

FICHA TÉCNICA
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A equipe do Stud Happy Again ainda vive a ressaca pela segunda conquista de George 
Washington no Grande Prêmio Brasil, porém outros campeões seguem surgindo em defesa das cores 
de Maurício Telles. Ice Chocolat largou se atirando para direita, logo corrigido por M. S. Machado, que o 
manteve em 2º durante a reta oposta e grande curva. O filho de Goldikovic e Amor Chocolat (Northern 
Afleet), criado no Haras Nijú, entrou a reta final na frente e de lá não saiu, braceando fácil e vencendo 
com 5 ½ corpos de vantagem sua primeira corrida em duas atuações. Excelente exibição de L. Esteves, 
o tetracampeão do GP Brasil, que recepcionou Ice Chocolat ao lado da esposa e também veterinária
Dra. Adriana Lioi.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=rh6L-uLyPT0


JADE POWER
Fêmea / Alazã / 2018

STUD HAPPY AGAIN 

FICHA TÉCNICA
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O Stud Happy Again segue com seu rolo compressor e liderando o turfe carioca. A coudelaria de Maurício Telles, bicampeão 

do Grande Prêmio Brasil com George Washington, apresentou dois vencedores nesta semana no Hipódromo da Gávea. Enquanto Ice 

Chocolat ganhou no domingo, coube a potranca Jade Power levar na segunda-feira o 4º páreo da programação carioca. A filha de Put it 

Back e Jewelry (Gilded Time), criada no Haras Santa Maria de Araras, estava anotada para competir na grama, mas precisou correr 

mesmo na areia. Jade Power largou em 2ª e assim ficou até entrar a reta final e ser acionada por M. S. Machado. Com passadas rápidas, 

Jade Power foi para a dianteira e o seu piloto soube dosá-la com perfeição, pois quando foi atacada nos últimos metros, ainda manteve 

paleta de diferença no disco final. Ótimo o preparo de A. Castillo com Jade Power. O titular Maurício Telles recebeu sua Jade Power 

acompanhado da veterinária Dra Adriana Lioi, Dra. Daiane Luciana e amigos.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=-19MMh7EIhQ


ONDE FICAR
Fêmea / Castanha / 2018

FAST GOLD(USA)
SETEMBRO CHOVE

SETTING TRENDS

CHOCTAW RIDGE(USA)  
VARENNE

ZANZADA

Jóquei: Wesley Silva Cardoso
Treinador: Dulcino Guignoni
Criador: Haras Figueira do Lago
Proprietário: HARAS FIGUEIRA DO LAGO
Data: 29.08.2021 – Domingo – 4º Páreo
Distância: 1.400m (GL) – Gávea
Tempo: 1’25”12

Após viver uma semana fantástica durante o festival do Grande Prêmio Brasil, segue 
a ótima sequência de vitórias do Haras Figueira do Lago no Jockey Club Brasileiro. A potranca 
Onde Ficar foi quem melhor largou no 4º páreo da programação de domingo, no Rio de Janeiro. 
No entanto, foi ultrapassada por várias adversárias, encerrando a reta oposta na 7ª posição. 
Mesmo assim, a fi lha de Setembro Chove e Varenne (Choctaw Ridge), de criação e propriedade 
do Haras Figueira do Lago, não se importou e manteve ritmo próprio durante a grande curva. Ao 
entrar na reta fi nal, Onde Ficar avançou pela linha 3, mas seu piloto W. S. Cardoso não encontrou 
passagem e precisou levá-la para a linha 8. Apesar de perder tempo nessa manobra, Onde Ficar 
estava muito bem preparada por D. Guignoni e assim que foi acionada, acelerou com muita força, 
ultrapassando uma a uma das adversárias e superando por mínima, em cima do disco, a então 
ponteira. Uma vitória de muita fi bra a obtida por Onde Ficar, que deixou muito satisfeito o casal 
Álvaro e Bárbara de Magalhães (Haras Figueira do Lago).

Assista o replay 
desta vitória

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


NOTORIUS
Macho / Castanho / 2017

CHIEF´S CROWN (USA)
BE MY CHIEF (USA)

LADY BE MINE (USA)

TUMBLE LARK (USA)  
GARDEN LOVER

PIA (PER)

Jóquei: Wesley Silva Cardoso
Treinador: Dulcino Guignoni
Criador: Haras Figueira do Lago
Proprietário: HARAS FIGUEIRA DO LAGO
Data: 29.08.2021 – Domingo – 7º Páreo
Distância: 2.000m (GL) – Gávea
Tempo: 2’05”09

A máxima que diz: ‘Não há uma, sem duas!”, funcionou com perfeição para o time 
do Haras Figueira do Lago na reunião de domingo, no Hipódromo da Gávea. Depois da potranca Onde 
Ficar levar o 4º páreo da programação, no 7º foi a vez do cavalo Notorius reescrever sua história na raia 
de grama carioca. Atuando sobre uma pista leve e nos 2.000 metros, Notorious largou bem e chegou a 
assumir a ponta, mas foi ultrapassado assim que pisou na reta oposta, passando a correr em 3º e chegou 
a sobrar para 4º. Ao entrar na reta fi nal, debaixo de muita chuva, W. S. Cardoso conseguiu um espaço pela 
linha 4 e posicionou Notorious. O fi lho de Put it Back e Do it Shine (Wild Event), de criação e propriedade 
do Haras Figueira do Lago, embalou de forma perfeita, assumiu a ponta e cruzou o disco com mínima 
de vantagem em sua terceira conquista. D. Guignoni merece os aplausos por apresentar Notorious em 
forma atlética perfeita. O casal Álvaro e Bárbara de Magalhães (Haras Figueira do Lago) comemorou mais 
um resultado positivo na semana carioca. Notorius foi recepcionado no winner circle pelo treinador D. 
Guignoni, veterinário Dr. Christian Schlegel, Luciano, Lucas, Victoria Mota.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=H-Zmk2e-DjQ


STUD EMBALAGEM

INSENSATO CORAÇÃO
Macho / Castanho / 2017

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

O treinador I. E. Jeronimo apresentou Insensato Coração 'pingando azeite' na 6ª carreira da 
programação de terça-feira, no Hipódromo da Gávea e o cavalo não deu decepcionou a toda equipe do 
Stud Embalagem. O filho de Banking e Diabolic Angel (Choctaw Ridge), reservado do Stud Embalagem, 
largou bem em 2º e assim ficou durante grande parte do percurso. Ao apontar na reta final, aproveitando 
a linha 1, foi acionado por W. S. Cardoso, tomou a ponta e quando tentaram surpreendê-lo em cima do 
disco, Insensato Coração ainda tinha fôlego para manter mínima de diferença. O cavalo saiu da raia com 
sua primeira conquista, deixando o titular Chicão muito satisfeito. No winner circle, Insensato Coração foi 
recebido pelo treinador I. E. Jeronimo e por sua mãe Maria das Graças.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=2AZl4h3DEDk


STUD A. M. L.

MACHO COACH
Macho / Castanho / 2016

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Zeferino Moura Rosa levou Macho Coach na ponta dos cascos para competir no Hipódromo 
da Gávea em agosto. Na primeira tentativa, o filho de First American e Reachforthestars (Roi 
Normand), criado no Haras Uberlândia, finalizou em 3º com pescoço de diferença em meados do mês. 
Já na terça-feira, dia 24, Macho Coach repicou e garantiu o êxito. Após boa largada no 7º páreo, Macho 
Coach passou a revezar entre as 3ª e 4ª posições. Entrou a reta final em 3º e W. Blandi conseguiu 
avançar com o competidor pela linha 4. Ao ser ajustado, Macho Coach acelerou com firmeza, alcançou 
em tempo seu adversários e cruzou na frente com ¾ de corpo de vantagem, deixando extremamente 
satisfeito e felizes os titulares Artagão e Tiago Mattos Leão, pai e filho que vibraram bastante direto 
da cocheira no Tarumã. N. R. Martins assumiu os trabalhos de Macho Coach, que aos 5 anos, promete 
dar ainda mais alegrias ao time do Stud A.M.L. Na foto, Carolina Stabile recebeu Macho Coach.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=qP6Qb3E6FNk


HARAS CLEMENTE MOLETTA

Fêmea / Alazã / 2018

DÁ-LHE ALBATROZ

É do Sul segue mostrando sua ótima qualidade como garanhão através de seus filhos. Dá-lhe Albatroz 
comprovou sua raça na 7ª corrida de sexta-feira, no Jockey Club do Paraná. A filha de É do Sul e Sicilian Girl (Wild 
Event), criada no Haras Clemente Moletta, mesmo atuando em páreo misturada aos machos, largou e foi logo 
assumir o train de corrida. A potranca chegou a ser dominada durante a grande curva, mas bastou entrar na reta 
final e ser acionada pelo aprendiz J. Lemos, que Dá-lhe Albatroz deu um verdadeiro show e venceu com folgados 
4 ¼ corpos sua primeira corrida. Seu criador Clemente Moletta, acompanhado da Dona Célia e da filha Maria 
Inês com o esposo Valmo Guido Trevisan, fez questão de recepcionar Dá-lhe Albatroz e parabenizar o 
proprietário Eduardo Antonio Soares Pereira e sua equipe pela conquista da potranca.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=zq12d4Sk344


WAR WINDS
Macho / Castanho / 2017

STUD AJATO

War Winds mostrou muito amadurecimento ao atuar no 8º e último páreo da programação de sexta-
feira, no Jockey Club do Paraná. Com as cores do Stud Ajato, War Winds largou em 4º e durante a grande curva, 
o seu piloto P. B. Braga aproveitou a linha e assumiu o 2º posto sem grande dificuldade. Assim que apontou na
reta final, o filho de Flymetothemoon e Bebê Vitória (Emirates to Dubai), criação da TBS International Stud,
assumiu a ponta e tentou abrir vantagem. Nos 250 metros finais, War Winds chegou a ser dominado, porém
seu jóquei sabia do bom preparo adquirido por sua montaria com D. Antunes e tratou de fazer War Winds
trocar de mão. Deu certo a manobra, visto que o cavalo acelerou mais forte, retomou a dianteira e venceu
páreo sensacional por ½ corpo. Sua parelha Infinitivo chegou em 3º. Pedro Kuchacki, titular do Stud Ajato,
recebeu seu campeão War Winds após a segunda vitória do cavalo, acompanhado do treinador D. Antunes e
diversos amigos.

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=FMtILdO2A7s


FICHA TÉCNICA

COUDELARIA MONTE PARNASO

REGAL EURUS

Assista o replay 
desta vitória

PEDIGREE

Estreia de 'gente grande' fez o potro Regal Eurus na 2ª carreira de domingo, no Hipódromo da Gávea. 
Logo na largada, foi cortado por um adversário e perdeu tempo precioso, mas logo o piloto W. S. Cardoso o 
colocou em carreira e o prejuízo se transformou em oportunidade, pois de último, Regal Eurus passou para 4º. 
Nessa posição, Regal Eurus encerrou a reta oposta, contornou a grande curva e entrou na reta final. Levado 
para a linha 5, o potro foi melhor ajustado e acionado, foi quando o filho de Agnes Gold e Nayara Gold (Know 
Heights), de criação e propriedade da Coudelaria Monte Parnaso, mostrou todo seu potencial. Com passadas 
longas e rápidas, assumiu a ponta e deu adeus aos adversários ao abrir 5 corpos de vantagem ao cruzar na 
frente, numa demonstração que quer mais terreno nos próximos compromissos. Apresentação perfeita de R. 
Morgado Neto. O criador e proprietário Raul Lima Neto (Coudelaria Monte Parnaso) recebeu seu Regal Eurus 
acompanhado da equipe de treinamento, de muitos amigos e de torcedores.

Macho / Tordilho / 2018

https://www.youtube.com/watch?v=um4w7RZ3_iw


MANDALA BAY 
Fêmea / Castanha / 2018

Uma raia leve era tudo que faltava para Mandala Bay mostrar seu potencial e a 
filha do inesquecível Acteon Man e Super Mommy (Elusive Quality), criada por Aluizio Merlin 
Ribeiro, conseguiu tal terreno na 5ª carreira da programação de domingo, no Hipódromo 
da Gávea. Muito bem preparada por D. Guignoni e contando com um ‘milimétrico’ V. Gil no 
dorso, Mandala Bay fez boa largada e buscou a ponta, assumindo o train de corrida. Muito 
bem dosada, Mandala Bay não teve problema algum durante todo o percurso, mas quando 
tentaram surpreendê-la no disco final, a potranca conseguiu manter mínima de diferença 
e ficar com a vitória, para alegria dos torcedores do Stud H & R. Na foto, Mandala Bay foi 
recepcionada pelo treinador D. Guignoni, veterinária Dra. Cristina Vieira, Mauro Costa e Lucas.

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Dulcino Guignoni
Criador: Aluizio Merlin Ribeiro
Proprietário: STUD H & R
Data: 29.08.2021 – Domingo – 5º Páreo
Distância: 1.400m (GL) – Gávea
Tempo: 1’25”

BE MY CHIEF (USA) 
ACTEON MAN

CLARE GARDEN (GB)

ELUSIVE QUALITY(USA)
SUPER MOMMY

MARY RÊ

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=V2RO4b26qAw


JACK STONE 
Macho / Alazão / 2018

Prêmio Especial Comando Militar do Sudeste
O favoritismo de Jack Stone estava estampado na pedra de apostas do 3º páreo da 

programação de sábado, no Jockey Club de São Paulo. A carreira, que prestou homenagem ao 
Comando Militar do Sudeste, teve poucas nuances. Jack Stone, com as cores do Neverending 
Stud, largou bem e revezou entre as 3ª e 4ª posições durante o trajeto. Na reta fi nal, quando 
F. Larroque a levou para a linha 5 e a exigiu, Jack Stone disparou, assumiu a dianteira e venceu
com tranquilos 5 ¼ corpos, deixando a luta apenas pela formação da dupla. O fi lho de Glória
de Campeão e Meu Amorzinho (Thunder Gulch), criado no Haras Fronteira P.A.P., foi levado à
raia por Emerson Garcia. Recepcionaram o campeão Jack Stone após a primeira conquista (em
duas saídas), o co-titular Luís Arthur David, que estavam acompanhados do General do Exército
Tomas Mine Ribeiro Paiva, Comandante do CMSE dos demais generais integrantes do CMSE, além
do proprietário do Neverending Stud Marco Antonio David com a esposa Ana Lucia, e do fi lho
Guilherme. Vários amigos prestigiaram a foto da vitória. Um agradecimento especial ao trabalho
do treinador Emerson Garcia e do veterinário do Dr. Reinaldo de Campos.

Jóquei: Fernando Larroque
Treinador: Emerson Garcia
Criador: Haras Fronteita P.A.P.
Proprietário: NEVERENDING STUD
Data: 28.08.2021 – Sábado – 3º Páreo
Distância: 1.400m (GP) – Cidade Jardim
Tempo: 1’26”432

IMPRESSION(ARG)  
GLÓRIA DE CAMPEÃO

AUDACITY

THUNDER GULCH (USA)
MEU AMORZINHO

VACILACAO

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=knFTwIiRH9E


JOBSON
Macho / Castanho / 2017
Prova Especial Duque de Caxias

Num campo com seis corredores, Jobson optou por atuar na 5ª e penúltima posição 
durante a maior parte do percurso da Prova Especial Duque de Caxias (2400mG), a tração do 
5º páreo da programação de sábado, no Jockey Club de São Paulo. O defensor do Stud Vale dos 
Reis foi acionado apenas ao entrar na reta fi nal, quando A. Mota o posicionou pela linha 6 e deu a 
partida. Em arrancada surpreendente, o fi lho de First American e Juliette Quality (Elusive Quality), 
criado no Haras Cifra, assumiu a ponta nos 200 metros fi nais e deixou os adversários lutando pelas 
colocações seguintes. Perfeito o preparo de F. Loezer com Jobson, que somou a segunda vitória da 
campanha e provou ser um fundista diferenciado. No winner circle do Hipódromo de Cidade Jardim, 
Jobson foi recepcionado pelo treinador F. Loezer, pelo supervisor Marcus Lanza que representou 
os proprietários André Merlin e Sergio Bucoski, que torceram direto de Curitiba, além dos amigos 
Batista, Oberdan Pereira e fi lho, além da Dra. Milena Granela e amigos.

Jóquei: Alex Mota
Treinador: Fabiano Loezer
Criador: Haras Cifra
Proprietário: STUD VALE DOS REIS
Data: 28.08.2021 – Sábado – 5º Páreo
Distância: 2.400m (GP) – Cidade Jardim
Tempo: 2’35”024

QUIET AMERICAN(USA) 
FIRST AMERICAN(USA)

IN JUBILATION(USA)

ELUSIVE QUALITY(USA)
JULIETTE QUALITY

INDIANETTE

Assista o replay 
desta vitória

STUD VALE DOS REIS

https://www.youtube.com/watch?v=pqciuFN1IEE


KING THREE 
Macho / Castanho / 2016

Prêmio Especial 2ª Divisão do Exército
O time do Haras Tuta torceu junto à cerca na 7ª carreira da programação de sábado, 

no Jockey Club de São Paulo, e colaborou para King Three voltar a vencer no retão paulista. 
O fi lho de Salto e Blitz Three (Northern Afl eet), criação do Haras Palmerini, fez boa largada, 
assumiu o 3º posto e vigiou de perto o ponteiro, que vinha ao seu lado, ambos próximos da 
cerca externa. Nos últimos 200 metros, M. Ribeiro fez King Three trocar de mão e o cavalo 
impôs na raia tudo que adquiriu nos treinos com C. Soledade. King Three assumiu a ponta e 
ainda teve fôlego sufi ciente para aparar os ataques dos inimigos em cima do disco fi nal. Para 
comemorar a quinta vitória de King Three, os titulares do Haras Tuta, Augusto Campos e Mario 
Campos estiveram no winner circle paulista acompanhados do treinador C. Soledade, Marcelo 
Motta, Wagner Bernardino, Antonio Caldas, Leo Friedberg, Claudio Miragaia, Marco Fiorelli, 
Claudio Escudero e esposa e o cavalariço Zé Miúdo.

Jóquei: Marcos Ribeiro
Treinador: Carlos Soledade
Criador: Haras Palmerini
Proprietário: HARAS TUTA
Data: 28.08.2021 – Sábado – 7º Páreo
Distância: 1.000m (GP) – Cidade Jardim
Tempo: 56”635

PIVOTAL(GB) 
SALTO (IRE)

DANZIGAWAY (USA)

NORTHERN AFLEET(USA) 
BLITZ THREE 

REGRA TRES(USA)

HA� S TUTA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=UbQa7pEVHDw


Fêmea / Castanha / 2018
Prêmio Especial Hospital Militar de Área de São Paulo

No festival do Grande Prêmio Brasil 2021, Renan Lopes Machado foi um dos que mais vibrou 
pela conquista de Cherie Vi no ‘Brasil das Éguas’. Na programação do último sábado, no Hipódromo de 
Cidade Jardim, foi a vez de seus amigos retribuírem tamanha torcida e festejarem o ótimo desempenho 
da potranca D’Yquem na 8ª carreira. A fi lha de Drosselmeyer e Vega Sicilia (Vettori), criada no Haras Old 
Friends assim como a citada Cherie Vi, saiu do partidor em 3ª, melhorou para 2ª durante a grande curva 
e na reta fi nal, pela linha 4, ao ser acionada por R. Viana, acelerou fácil, tomou a ponta e disparou para 
obter sua primeira vitória com fáceis 2 ½ corpos. A defensora da Coudelaria Fantastic foi preparada por 
T. Haidar e somou a primeira vitória em apenas duas saídas. O titular Renan Lopes Machado (Coudelaria
Fantastic) recebeu sua campeã D’Yquem na companhia do amigo Mike Avelino, criador Julinho Camargo
com a esposa Stephanie e fi lhos Victoria e Leonardo, Jurandir, TC Contin, Gen. Hiroshi, cavalariço Rosilio,
treinador T. Haidar, veterinário Reinaldo de Campos, Luis Arthur David, Guilherme David, Marco Fiorelli e
Capitão. O cenário clássico deverá ser o futuro da potranca D’Yquem.

Jóquei: Rubinho Viana
Treinador: Thiago Haidar
Criador: Haras Old Friends Ltda.
Proprietário: COUDELARIA FANTASTIC
Data: 28.08.2021 – Sábado – 8º Páreo
Distância: 1.400m (GP) – Cidade Jardim
Tempo: 1’26”981

DISTORTED HUMOR(USA) 
DROSSELMEYER(USA)

GOLDEN BALLET(USA)

VETTORI(IRE) 
VEGA SICÍLIA

PERA MANCA

D’YQUEM
Assista o replay 

desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=rnqm0V_Nqvg


HARAS PRAÇA XV

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Estava mais do que madura a vitória do cavalo Seu Pimenta, que vinha batendo na trave nas suas 
últimas quatro exibições. Sob o comando e confiança de Will Xavier, o defensor do Haras Praça XV tratou de 
abrir com muita facilidade a reunião de terça-feira, no Hipódromo da Gávea. O filho de Bold Start e Desejada 
Bend (Refuse to Bend), criado no Haras Di Cellius, largou fácil na frente, mas foi contido e mantido em 2º, sem 
deixar o ponteiro se afastar. Quando entrou na reta final, posicionado na linha 2, foi acionado Seu Pimenta, 
que dominou sem luta e fugiu para vencer com fáceis 3 ¼ corpos o desafio. Méritos ao preparo de A. Castillo. 
Carlos Alberto Reis, titular do Haras Praça XV, sempre confiou em Seu Pimenta e comemorou a grande 
conquista do cavalo. No winner circle carioca, Seu Pimenta foi recepcionado pelo treinador A. Castillo, Edson 
Ricardo, Galinho, Natalie e Armandinho, Miguel e Jefinho. 

SEU PIMENTA
Macho / Castanho / 2016

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=BLCy6D8fgUw


HARAS BASANO 

HENRIQUE EIGHT 

FICHA TÉCNICA

Impressionante como o craque Siphon transmitiu para os seus filhos raça, longevidade e brio. 

Henrique Eight comprovou toda a escrita na raia do Hipódromo do Tarumã, abrindo a reunião de sexta-

feira. Filho do craque Siphon na égua Polada (Voyager), criado na excelência do Haras Basano, Henrique 

Eight largou bem, foi posicionado em 2º e assumiu a liderança ao entrar na reta final, deixando a luta 

apenas pela formação da dupla. José Basano Neto, criador de Henrique Eight, parabeniza Júlio César de 

Moura Rosa, proprietário e treinador, pela 7ª conquista do cavalo Henrique Eight, que aos 6 anos segue 

vendendo saúde. Ótima direção de A. Siqueira em Henrique Eight.

PEDIGREE

Macho/Castanho/2015

Assista o replay 
desta vitória

7ª Vitória
Prova Especial Polícia Militar do Estado do Paraná

https://www.youtube.com/watch?v=bY8HHnsXesk


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