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SANTA MARIA DE ARARAS AI 

f , 
CRIANDO E VENDENDO PARA OS CLÁSSICOS 

IN ESSENCE 
(Wild Event e Requebra, por Put it Back) 

GP Cordeiro da Graça (G2) 

f , 
ARARAS

& 
2022 27 de Abril - 4ª Feira - Totalidade dos MACHOS da Geração 2021 

28 de Abril - 5ª Feira - Seleção de POTRANCAS da Geração 2021 
www.santamariadeararas.com 

http://www.santamariadeararas.com


https://www.youtube.com/watch?v=aJB24Cr5Qwg


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


KAWAZAKI
Fêmea / Castanha / 2018

Kawazaki estava 'madura' para vencer na turma e mesmo tendo de encarar oito 
adversárias na raia de areia e debaixo de muita chuva, a potranca não decepcionou a equipe 
do Haras Santa Rita da Serra no 3º páreo da programação de terça-feira (7), no Jockey Club 
Brasileiro. Preparada por V. Nahid e contando com um inspirado W. Blandi no dorso, a filha de 
Forestry na campeã de Grupo 1 Abidjan (Agnes Gold), de criação e propriedade do Haras Santa 
Rita da Serra, largou ligeira e fez questão de fazer o train de corrida. Bem dosada, Kawazaki 
esperou a reta final para dar seu show. Braceando fácil, abriu quase 9 corpos ao cruzar o disco 
em 1ª pela primeira vez. No winner circle, a campeã foi recepcionada pelo treinador V. Nahid, 
Robertinho Nahid, Ledes e Rocinha. 

Jóquei: Waldomiro Blandi
Treinador: Venâncio Nahid
Criador: Haras Santa Rita da Serra
Proprietário: HARAS SANTA RITA DA SERRA
Data: 07.12.2021 - Terça - 3º Páreo
Distância: 1.100m (AEv) - Gávea
Tempo: 1'07"37

STORM CAT(USA)
FORESTRY(USA)

SHARED INTEREST (USA)

AGNES GOLD(JPN)
ABIDJAN

NINA PRETA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=CKdW_3aC-b4


JOATINGA
Fêmea / Alazã / 2017

Joatinga abriu a reunião de domingo Hipódromo da Gávea com um desempenho 
perfeito. A filha de Pioneering e Kleine Wunder (Johannesburg), de criação e propriedade do 
Haras Santa Rita da Serra, contou com a confiança do público turfista, que a fez favorita do 
desafio, e não decepcionou. Joatinga fez boa largada e atuou na 3ª posição, mantendo ritmo 
próprio. Acionada por L. Henrique na entrada da reta final, Joatinga foi duelar pela liderança e 
nos últimos 150 metros, assumiu a ponta para somar a segunda vitória da campanha. Méritos 
ao preparo de J. C. Sampaio com a bonita alazã. No winner circle, Joatinga foi recepcionada 
pelo seu criador e proprietário Afonso Burlamaqui, treinador J. C. Sampaio, veterinário Dr. 
Flávio Geo, Francesco Carnevale e Breno.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Júlio César Sampaio
Criador: Haras Santa Rita da Serra
Proprietário: HARAS SANTA RITA DA SERRA
Data: 12.12.2021 - Domingo - 1º Páreo
Distância: 1.300m (GP) - Gávea
Tempo: 1'16"51

MR.PROSPECTOR(USA)
PIONEERING(USA)

TERLINGUA(USA)

JOHANNESBURG(USA)
KLEINE WUNDER(ARG)

OUTRA RAFAELA(USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=imr2grUkheU


JINDERELA
Fêmea / Alazã / 2018

Estreando no prado carioca, a potranca Jinderela tratou de buscar sua primeira vitória 
na 2ª carreira da programação de terça-feira (7) com as cores do seu criador e proprietário, 
Stud Embalagem. A filha de Goldikovic e Desejada Magee (Point Given) recebeu direção precisa 
do aprendiz W. Pereira e apesar de ter sido inscrita para competir na raia de grama, foi na 
areia encharcada que precisou mostrar seu valor. Mesmo sendo a primeira a sair do partidor, 
Jinderela foi contida e atuou em 3ª até apontar na reta final, quando passou para 2ª e foi atrás 
da liderança. Debaixo de muita chuva, a pensionista de J. A. Lopes disparou, tomou a dianteira e 
seguiu com firmeza para buscar a conquista, deixando extremamente satisfeito o titular Chicão. 
Receberam Jinderela após a bela atuação o treinador J. A. Lopes, o veterinário Dr. Christian 
Schlegel e o cavalariço.

GALILEO(IRE)
GOLDIKOVIC(IRE)

GOLDIKOVA(IRE)

POINT GIVEN(USA)  
DESEJADA MAGEE

GLORIOUS MAGEE

Aprendiz: Wallison Pereira
Treinador: José Antônio Lopes
Criador: Stud Embalagem
Proprietário: STUD EMBALAGEM
Data: 07.12.2021 - Terça - 2º Páreo
Distância: 1.100m (AEv) - Gávea
Tempo: 1'10"54

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=nRt8lViy-cQ


ALLEY-OOP
M. 2018 - Tiger Heart e Don't Be, por Wild Event

3ª Vitória
Clássico Presidente Antenor Granja de Abreu

Criado com excelência, carinho e dedicação pelo time do Haras LLC, o potro Alley-Oop garantiu 
a terceira vitória na campanha, sendo a primeira no Hipódromo do Cristal, no 3º páreo da reunião de 
quinta-feira. O filho de Tiger Heart e Don't Be (Wild Event), criação do Haras LLC, mostrou superioridade 
no Clássico Presidente Antenor Granja de Abreu (1600mA), sob o comando de L. Costa e preparo de 
F. Vieira. Alley-Oop duelou intensamente nos metros iniciais para assumir a ponta. Antes de encerrar a
reta oposta, o bonito alazão assumiu a liderança e de lá não saiu mais, confirmando o favoritismo na
pedra de apostas. O Haras LLC, criador de Alley-Oop, parabeniza e deseja mais sucesso ao Stud Red Bier,
proprietário do potro, para os próximos compromissos do alazão.

SCATMANDU (USA)
TIGER HEART(USA)

NO SMALL MIRACLE (USA)

WILD EVENT(USA)  
DON'T BE

IN MY SIDE

Jóquei: Leandro Costa
Treinador: F. Vieira
Criador: HARAS LLC
Proprietário: Stud Red Bier
Data: 09.12.21 – Quinta – 3º Páreo
Distância: 1.600m (AM) – Cristal
Tempo: 1’42”80

Assista o replay 
desta vitória

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


FICHA TÉCNICA

Uma égua que dispensa maiores apresentações é Guerra Nuclear, que no auge dos seus 6 anos de idade, 

segue dando alegrias ao time do Haras Win Ranch. No 3º páreo da programação de sábado, no Jockey Club de São 

Paulo, a filha de Wild Event e Superclasse (Put it Back), criada no Haras Santa Maria de Araras, largou bem, ocupou o 

3º lugar e chegou a sobrar para 4ª durante a grande curva. O aprendiz I. Silva arrumou passagem pela cerca interna 

assim que entrou na reta final e logo Guerra Nuclear tomou a dianteira, seguindo assim até cruzar o disco na frente, 

fazendo a alegria dos torcedores do Haras Win Ranch. Parabéns ao preparo de Z. Medeiros, em Sorocaba. Estiveram 

recepcionando a campeã após o belo desafio, o titular Hugo Neto e Andreia Legora, acompanhados de Marcelo 

Navajas e Daniela Navajas, treinador Zeli Medeiros, Léo Fredberg e o cavalariço Lucas de Oliveira.

GUERRA NUCLEAR
Fêmea / Castanha / 2015

Assista o replay
desta imagem

HARAS WIN RANCH

https://www.youtube.com/watch?v=MpeN4AA4skg


STUD JAGUARETÊ

GALO DO JAGUARETE
Macho / Castanho / 2018

Os corredores do Stud Jaguaretê são criados no Haras Bagé do Sul

FICHA TÉCNICAPEDIGREE

Assista o replay
desta vitória

Depois de fazer uma bela estreia nos 1.300 metros, ocupando uma colocação, o potro Galo do Jaguarete voltou 

ao Hipódromo de Cidade Jardim para atuar no retão paulista. Sob o comando da joqueta Jeane Alves e preparada por Mário 

André, ambos os líderes da atual temporada 2021/2022, o potro conseguiu mostrar toda sua qualidade para o ofício das 

corridas. O filho de Bush Gardens e Jade's Pat (Public Purse), de criação e propriedade do Stud Jaguaretê, acelerou com 

muita vontade, assumiu a ponta nos 450 metros finais e assim ficou até cruzar o disco, com folgados 2 1/2 corpos. Seu 

criador e proprietário Luiz Antonio Queiroz agradeceu o trabalho de toda equipe Jaguaretê com o promissor Galo do 

Jaguarete. Vale a pena destacar que o titular da coudelaria também venceu na terça-feira a Assembleia Eleitoral, sendo o 

mais votado para o quadro de Conselheiros de Administração do JCSP. Sucesso nesse novo desafio.

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


FICHA TÉCNICA

Voltando a alinhar na seta dos 1.000 metros, dessa vez com raia de grama pesada, Vibranium tratou de repetir o 

seu feito de novembro e venceu outra vez no Hipódromo da Gávea. Mantido em forma excelente por Ad. Menegolo, o 

defensor da parceria vitoriosa Haras Cariri Pe/Stud Sampaio não deu a menor chance aos adversários no 3º páreo da 

programação carioca de domingo. Sob o comando de W. Blandi, Vibranium largou bem e assumiu a ponta durante o 'cotovelo' 

da curva. Em bela performance, quando os adversários tentaram ameaçá-lo, foi o momento que correu ainda mais o filho de 

Tiger Heart e Chiamata (Elusive Quality), criação do Haras Santarém. No disco, foram 2 1/4 corpos de vantagem em sua 

segunda vitória consecutiva. Os sócios do Haras Cariri Pe/Stud Sampaio agradeceram o empenho da equipe com o promissor 

potro Vibranium e deverão pousar no domingo em Curitiba, para acompanhar e participar do festival da Pegasus Brasil.

VIBRANIUM
Macho / Castanho / 2018

Assista o replay
desta imagem

https://www.youtube.com/watch?v=io9TjQUuVIM


NANDA DO IGUASSU
Fêmea / Castanha / 2017

RECHMAYIA STUD

FICHA TÉCNICA

O Dr. Maron Elkik acertou em cheio ao nomear seu stud como Rechmayia, a cidade natal do seu 
inesquecível pai Sr. Chehdan. Os corredores parecem obter ainda mais vontade de vencer quando defendem a 
coudelaria e assim aconteceu com Nanda do Iguassu na noturna de segunda-feira, no competitivo turfe do 
Hipódromo da Gávea. Sob o comando preciso de W. S. Cardoso e muito bem preparada pelo time de I. E. 
Jeronimo, a filha de First American e Caretaker (Wild Event), criação Haras Rio Iguassu, levou a melhor no 
percurso dos 1.300 metros, areia macia: largou em 3ª, manteve a linha 1, assim que entrou na reta final, foi 
levada para a linha 3, acelerou, tomou a ponta e assim seguiu até o disco final, para alegria do Dr. Maron Elkik, 
que acompanhou de longe o desempenho de Nanda do Iguassu e vibrou muito com toda a família. No winner 
circle carioca, a valente égua foi recepcionada pelo treinador I. E. Jeronimo, veterinária Dra. Rhayna Rangel de 
Mattos, Victor Rocha, Ricardo Rocha, Mancha e Manchinha.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=7-XSJXLE_E4


FANTASY-TWIST 
Fêmea / Castanha / 2018

A farda do Stud Mendonça brilhou intensamente na noite de segunda-feira, no 
Jockey Club Brasileiro, através da potranca Fantasy-Twist. Assim que o partidor do 9º páreo 
abriu, a filha de Vettori e Fantasy-Pink (Maclean's Music), criação do Haras San Francesco, 
tomou a ponta com o aprendiz M. Aguiar muito tranquilo em seu dorso. Braceando fácil, 
Fantasy-Twist fez o train de corrida da prova e, ao entrar no tiro direto, abriu ainda mais 
vantagem, vencendo o desafio com folgados 8 3/4 corpos. Méritos à inscrição de L. C. 
Costa, marcando o primeiro ponto como treinador, ele que atua com L. Esteves. Jorge 
Mendonça, titular do Stud Mendonça, passou por procedimentos para enxergar ainda 
melhor seus corredores e por isso não pôde estar na Gávea para recepcionar sua campeã 
Fantasy-Twist, sendo representado pelo amigo João Gabico. Também estavam presentes 
Graziele Loezer, Gabrielzinho, Galinho e amigos.

Aprendiz: Matheus Aguiar
Treinador: Luiz Claudio Costa
Criador: Haras San Francesco
Proprietário: STUD MENDONÇA
Data: 13.12.2021 - Segunda - 9º Páreo
Distância: 1.200m (AMv) - Gávea
Tempo: 1'13"39

MACHIAVELLIAN(USA)  
VETTORI(IRE)

AIR DISTINGUE (USA)

MACLEAN'S MUSIC(USA)
FANTASY-PINK 

FANTASY LAKE(USA)

STUD MENDONÇA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=xoI98oRsTZA
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http://www.jcb.com.br

	01 - CAPA ed 182 copy
	02 - araras 2ª capa
	03 - jcpr cor
	Página 1

	04 - KAWAZAKI_HARAS SANTA RITA DA SERRA COR
	05 - JOATINGA_HARAS SANTA RITA DA SERRA COR
	06 - JINDERELA_STUD EMBALAGEM cor
	07 - ALLEY-OOP_HARAS LLC COR
	08 - GUERRA NUCLEAR - HARAS WIN RANCH
	09 - GALO DO JAGUARETE (Stud Jaguaretê)
	10 - Haras Cariri Pe - Stud Sampaio - VIBRANIUM
	11 - NANDA DO IGUASSU - Rechmayia Stud
	12 - FANTASY-TWIST_STUD MENDONÇA COR
	13 - anuncio-turf-iene-fortune
	14 - Revista turfe_apostas_02



