
http://www.santamariadeararas.com
https://www.youtube.com/watch?v=YRrvtAOGQh4


https://youtu.be/LApjHprGiwA
https://www.facebook.com/gabriel.harasniju.5
https://www.instagram.com/harasniju/


"Bien Sureño foi de bandeira à bandeira, o melhor!", narrou Roberto Casella após o final do 7º páreo da programação de 

sábado, no Jockey Club de São Paulo, quando o cavalo do Neverending Stud venceu e convenceu no Clássico Prefeito de São Paulo 

(L.-1600mG). Mantido em grande forma atlética por Emerson Garcia, bem como contando com os cuidados veterinários do Dr. 

Reinaldo de Campos, o filho de First American e Notável Sureña (Redattore), criado no Haras Old Friends Ltda., teve uma direção 

milimétrica de J. Aparecido no dorso e em momento algum no percurso teve sua vitória ameaçada. Bien Sureño somou a quinta 

vitória da campanha, sendo a primeira clássica. Avião Sureño, sua parelha, por pouco não conseguiu formar a dobradinha, mas 

finalizou em 3º, deixando satisfeita a torcida do Neverending Stud. No winner circle paulista, Bien Sureño foi recepcionado pelo co-

proprietário Luis Arthur David, acompanhado pelo Gen Bda Edson Hiroshi & família, além do proprietário Marco Antonio David e Ana 

Lucia David e de Guilherme David, e amigos da farda. 

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

BIEN SUREÑO
Macho / Alazão / 2016

Clássico Prefeito de São Paulo (L.)

Assista o replay 
desta vitória

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


BLANC DE NOIRS 
Macho / Castanho / 2017

SUNDAY SILENCE (USA)
AGNES GOLD(JPN)

ELIZABETH ROSE (JPN)

ELUSIVE QUALITY(USA) 
TANTI AUGURI

SUCCESSFUL FRIEND(USA)

Jóquei: Everton Rodrigues
Treinador: Darci Minetto
Criador: Stud Eternamente Rio/Haras Nijú
Proprietário: COUDELARIA ESMERALDA
Data: 12.09.21 – Domingo – 5º Páreo
Distância: 2.200m (AU) – Maroñas
Tempo: 2'17”71

Pré-inscrito para competir no Longines GP Latinoamericano 2021 (G1-2000mA), o 
cavalo Blanc De Noirs deu o carimbo que faltava para alinhar em outubro na principal prova 
do turfe sulamericano ao vencer no domingo o Handicap Especial Antonio Araújo (2200mA). O 
defensor da Coudelaria Esmeralda saiu dos 1.400 metros para vencer com muita tranquilidade 
o desafi o em 2.200 metros. Filho de Agnes Gold e Tanti Auguri (Elusive Quality), criação da
parceria Stud Eternamente Rio/Haras Nijú, Blanc de Noirs foi levado à raia por D. Minetto, largou
puxando o train de corrida e pouco se importou quando sobrou para 4º ainda na reta oposta.
Foi na reta fi nal que Everton Rodrigues comprovou a qualidade de Blanc de Noirs, que atropelou
forte para vencer o desafi o, deixando muito satisfeito José Carnevale, que direto do Hipódromo
da Gávea, festejou com amigos o grande feito de Blanc de Noirs.

Assista o replay 
desta vitória

https://youtu.be/LApjHprGiwA


CHAVE MESTRE 
Fêmea / Castanha / 2018

SUNDAY SILENCE (USA)
AGNES GOLD(JPN)

ELIZABETH ROSE (JPN)

FIRST AMERICAN(USA) 
LADY MARILAN

KEN DE SARON(USA)

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Haras Nijú
Proprietário: COUDELARIA ESMERALDA
Data: 12.09.21 – Domingo – 5º Páreo
Distância: 1.600m (GM) – Gávea
Tempo: 1'35”76

Minutos após festejar a grande vitória internacional de Blanc De Noirs em Maroñas, no 
Uruguai, em Handicap (2200mA) que vale a presença do cavalo no Latinoamericano 2021, a 
Coudelaria Esmeralda voltou a brilhar intensamente, dessa vez, no Hipódromo da Gávea, através 
da potranca Chave Mestre. A fi lha de Agnes Gold e Lady Marilan (First American), que assim 
como Blanc de Noirs foi criada no Haras Nijú, atuou em 1.600 metros, pista de grama, e levou a 
melhor. Preparada por R. Morgado Neto e contando com uma direção impecável de L. Henrique, 
Chave Mestre largou entre as ponteiras, correu em 3ª nos metros iniciais, passou para 2ª durante 
a grande curva e na reta fi nal assumiu a ponta nos últimos 400 metros. José Carnevale, co-titular 
da Coudelaria Esmeralda com a esposa Maria Carnevale, recebeu a campeã Chave Mestre ao lado 
do pai Francesco Carnevale, presidente do JCB Raul Lima Neto, treinador R. Morgado Neto, Dr. 
Alexandre Dornelles, Vicente, Jorge Mendonça, Lamarque, Antônio Morgado, Menor, Raphael 
Campos, Alexandre Correia, Nadia Maria Feijó de Almeida e amigos.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=dBZxkrHFU9s


STUD NICHOLAS E ENRICO JARUSSI

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Depois de uma fácil vitória clássica no final de agosto, o cavalo Conta Cheia reapareceu na reunião de 
sábado, no Jockey Club de São Paulo, e ganhou quando quis o Handicap em 1.300 metros, também na raia de areia. O 
defensor do Stud Nicholas e Enrico Jarussi largou na frente, foi superado por um adversário na reta oposta, mas 
manteve-se em 2º durante o contorno da curva. Na reta final, R. Viana ajustou a mão e Conta Cheia avançou com 
rapidez, assumiu a ponta e seguiu para vencer com 2 3/4 corpos o desafio. O Stud Nicholas e Enrico Jarussi festejou 
duplamente, visto que Baita Blade formou a dobradinha da coudelaria e do treinador N. Lima. O campeão é filho de 
Inexplicable e Kabbala (Clackson), criado no Haras Ponta Porã, e somou a sexta vitória da campanha. Deverá alinhar 
no festival do Grande Prêmio Paraná, no próximo dia 25 de setembro. Recepcionaram a dobradinha Conta 
Cheia/Baita Blade os titulares Nicholas e Alice Jarussi, Enrico e Bruna, além do treinador Nilson Lima, Renato Muoio e 
Marcella Muoio, Rolf  Jr, Roberta e Marco Antonio David, dentre outros amigos e torcedores.

Assista o replay 
desta vitória

CONTA CHEIA
Macho / Alazão / 2017

https://www.youtube.com/watch?v=WNvd1cwaf3Y


LLCLLC
AMIGO LUIZ

2ª Vitória

LUIZ ROBERTO FELTRAN ................... Treinador

ProprietárioHARAS LLC ..................................................

ANDRÉ LUIZ SILVA ................................Jóquei

Criado com excelência, carinho e dedicação pelo Haras LLC, o potro Amigo Luiz conquistou sua segunda vitória na 

campanha, sendo a primeira no Hipódromo de Cidade Jardim, obtida na 4ª carreira de sábado. O filho de Courtier e Energia 

Estimada (Agnes Gold), de criação e propriedade do Haras LLC, aprovou o percurso da milha, pista de grama. Sob o comando de 

A. L. Silva e muito bem preparado por L. R. Feltran, Amigo Luiz largou na frente, assumiu o train de corrida e manteve ritmo

próprio. O potro aumentou o ritmo apenas na reta final, quando o favorito tentou ameaçá-lo. Sendo que Amigo Luiz mostrou ter

reservas suficientes para manter-se 1/2 corpo a frente do inimigo, após bonita disputa durante toda a reta final. Pelo brio e

coragem demonstradas, não seria surpresa ver Amigo Luiz anotado na esfera clássica em breve.

M. A. 2018 - Cortier e Energia Estimada, por Agnes Gold

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=BWBLRwK10I8


VANGLORIOSO (ARG)Macho / Alazão /2001

HARAS BASANO 

KIKI ESPECIALE
Fêmea / Castanha / 2018

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Assista o replay
desta vitória

O craque Siphon fará muita falta à criação nacional, mas por sorte, o inesquecível cavalo produziu 

filhas de grande raça para contribuir com a atividade. Uma delas é a Kiki Especiale, que na programação de 

sábado, tratou de buscar sua primeira vitória em apenas duas apresentações na grama do Jockey Club de São 

Paulo. Na estreia, a filha de Siphon e Garota Especiale (Pioneering), de criação e propriedade do Haras 

Basano, formou a dupla. Na sequência, Kiki Especiale não deu a menor chance para ninguém. Largou na 

frente e só parou de correr quando cruzou o disco na frente, com fáceis 3 1/2 corpos, sendo de bandeira a 

bandeira a melhor, sob o comando de Rubinho Viana. O casal José Basano Neto e Marineida Basano 

recepcionou a campeã Kiki Especiale acompanhados do treinador E. Petrochinski com a esposa Valdirene e o 

filho Bernardo, sub gerente Juriti, Léo Fiedberg e o internacional Tolú (A. L. Cintra).

https://www.youtube.com/watch?v=Ue0UBUvj9UY


STUD VERDE

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

JÁ FAZ UM TEMPO
Macho / Castanho / 2018

Parafraseando o próprio nome, 'Já Faz um Tempo' que o potro estava precisando atuar na raia de 
grama do Jockey Club Brasileiro. Após duas atuações na pista de areia, devido a trocas de raia, enfim o potro Já 
Faz um Tempo estreou no terreno e mostrou seu valor. O defensor do Stud Verde atrasou-se na largada e ficou 
em último nos metros iniciais. Ganhou duas posições ainda na reta oposta e durante a grande curva, começou 
a ser exigido por M. Gonçalves. Na reta final, o filho de Wild Event e Vitrolle (Northern Afleet), criado no Haras 
Santa Maria de Araras, embalou decisivo nos metros finais e garantiu a primeira vitória da campanha, com folga 
de 1 1/4 corpo. Luiz Esteves foi cirúrgico no preparo do futuroso Já Faz Um Tempo. Os sócios do Stud Verde 
assistiram e vibraram com o ótimo desempenho de Já Faz Um Tempo, que foi recepcionado pela veterinária 
Dra. Adriana Lioi e Graziele Loezer.

Assista o replay
desta vitória

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


ORIGINALITÉ
Fêmea / Castanha / 2018

SUNDAY SILENCE (USA)
HAT TRICK(JPN)

TRICKY CODE(USA)

REDATTORE  
RENÂNIA

FLOR DO BLITZ

Jóquei: Marcelo Gonçalves
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Haras Figueira do Lago
Proprietário: HARAS FIGUEIRA DO LAGO
Data: 12.09.21 – Domingo – 2º Páreo
Distância: 1.600m (GM) – Gávea
Tempo: 1'35”82

Depois de estrear com vitória aos 2 anos, a potranca Originalité experimentou a 
esfera clássica com direito a colocação. A fi lha de Hat Trick na campeã de Grupo 1 Renânia 
(Redattore), de criação e propriedade do Haras Figueira do Lago, tratou de somar mais uma 
vitória na campanha durante a reunião de domingo, no Hipódromo da Gávea. Originalité largou 
em 2ª, mas sobrou para 3ª ainda na reta oposta e para 4ª na grande curva. Ao entrar na reta 
fi nal, ajustada por M. Gonçalves, Originalité tomou a dianteira sem luta e trilhou seu caminho 
para a segunda conquista, em preparo excelente de R. Morgado Neto. Há destacar que 
Originalité é irmã materna do campeão e indicado ao Latinoamericano 2021, Mapa Mundi. O 
casal Álvaro e Bárbara de Magalhães comemorou o lindo desempenho da potranca. No winner 
circle carioca, Originalité foi recepcionada pelo veterinário Dr. Christian Schlegel, treinador R. 
Morgado Neto, Vicente, Antônio Morgado, Graziele Loezer e Lamarque.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=OX2AjZc_hG4


JOREL
Macho / Castanho / 2018

Jorel estava aguardando a oportunidade de poder competir na pista de grama do Jockey 
Club Brasileiro e tal chance aconteceu finalmente no 6º páreo da reunião de domingo. O defensor 
do Stud Pedudu comemorou o feito da melhor forma possível: vencendo! Sob o comando de L. 
Henrique e bem preparado por Ad. Menegolo, Jorel largou em 2º e não deixou o ponteiro fugir. 
Durante a curva, o filho de Chronnos e Belle Tapit (Tapit), com o selo de garantia da criação 
Haras Anderson, colocou do lado do ponteiro e ao entrar na reta final, deu adeus a qualquer 
chance dos adversários se aproximarem. Foram 6 corpos de vantagem em sua primeira vitória. 
Receberam o futuroso potro após a corrida, os titulares Anderson Stabile, Carolina Stabile e 
Weber Stabile acompanhados do treinador Ad. Menegolo, Menor, Victor, Vagareza, Grazilele 
Loezer, Lúcio e Danilo Aglio.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Anderson
Proprietário: STUD PEDUDU
Data: 12.09.21 – Domingo – 6º Páreo
Distância: 1.600m (GM) – Gávea
Tempo: 1'34”83

ELUSIVE QUALITY(USA)
CHRONNOS

SWEET KENTUCKY

TAPIT(USA)
BELLE TAPIT(USA)

ALICE BELLE(USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=GiiT9sN7C30


Mesmo sendo um dos mais distantes da cerca interna durante o alinhamento do 10º páreo 
da reunião de segunda-feira, no Hipódromo da Gávea, In Line Fire largou bem e ocupou a 6ª posição 
nos metros iniciais do percurso de 1.400 metros, na grama macia. Durante a grande curva, o fi lho 
de Wild Event e After Road (Northern Afl eet), criação do Haras Santa Maria de Araras, melhorou para 
5º e fi cou mais próximo dos ponteiros. Ao apontar na reta fi nal, o jóquei M. Gonçalves, em semana 
inspirada, o tirou da linha 2, o levou para a 6 e o exigiu. O cavalo do Stud do Vale acelerou com rapidez, 
ultrapassou sem luta um a um dos adversários e assumiu a ponta nos 300 metros fi nais, trilhando um 
fácil caminho para a sua vitória. Bruno Rezende (Stud do Vale) e o sócio com Marcos Crissiuma (Stud 
Habeas Corpus) festejaram bastante a primeira vitória do cavalo In Line Fire, que foi preparado por J. A. 
Lopes. Marcos Crissiuma recebeu o cavalo após a vitória acompanhado do treinador J. A. Lopes (Biduca), 
Pateta, Carnevale, Elias, Quintella e Miguel Burlamaqui, dentre outros amigos, torcedores e equipe.

IN LINE FIRE 
Macho / Castanho / 2017

Jóquei: Marcelo Gonçalves
Treinador: José Antônio Lopes
Criador: Haras Santa Maria de Araras
Proprietário: STUD DO VALE
Data: 13.09.21 – Segunda – 10º Páreo
Distância: 1.400m (GM) – Gávea
Tempo: 1’22”32

WILD AGAIN(USA) 
WILD EVENT(USA)

NORTH OF EDEN (IRE)

NORTHERN AFLEET(USA)
AFTER ROAD

JAMAICA ROAD

https://www.youtube.com/watch?v=Ija7lModcn0


https://www.instagram.com/harasniju/
https://www.facebook.com/gabriel.harasniju.5
https://www.youtube.com/watch?v=S6YABXvq9Lo


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